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|közélet

1925-benátszököttMagyarországra,deigaz-
ságérzeteamásodikvilágháborúutánisbajba
sodorta,meghurcoltatásoksoravártrá.Ate-
hetség búvópatakja öccsében, Szalacsy Rácz
Istvánbanisfelszínretört.Atanárésfestõmû-
vészemlékétmárványtáblaõrzibátyjaszobrá-
naktalapzatán.

Balaskó Vilmos református lelkipásztor
alakjátpapisüveggela fejénmintáztamega
vésõvirtuózSzabó István.Atiszteletes1914-
benszületett,kilencvenévetélt.Érkeserûise-
gédlelkészkedéseutánMáramarosszigetreke-
rült iskolaigazgatónak.Aligegyévetbírtkia
dombok-hegyekszorításában,hazatértazÉr-
mellékre,Érmihályfalvánlettgimnáziumiigaz-
gató.Ígyvallotthazatérésérõl:„Aszülõföldle-
gyõzhetetlenvarázsaésazottaninagyszükség
kényszerít rá, hogy visszatérjek az Érmellék-
re.”Azúgynevezettérmihályfalvicsoporttag-
jaként halálra ítélték, testvére, BalaskóNán-
dor szobrászmûvész közbenjárására bünteté-
sét életfogytiglanra enyhítették, végül 1964-
ben általános amnesztiával szabadult.Az ak-

Az egykori szalacsimocsár, a titokzatosan
suttogónádvilág,füzekkarcsúnringóágaszi-
rénvarázslással szülte és megtartotta nagyra
hivatott fiait. Mert akadtak, akik nekirugasz-
kodtakanagyvilágnak,hogyaztánhittel, tu-
dománnyalfeltarisznyázvavisszatérjenekövé-
ikközéaszebbvilágteremtésénekszándéká-
val. „Rólukkellpéldát venni,nemvéglegel-
hagyni a szülõföldet, hanem a visszatérés
szándékávalkilépnianagyvilágba,hogyszáz
esztendõ múltán is legyenek emlékezõk” –
mondtaHorváthBéla,Szalacspolgármestere
azoktóberiemlékparkavatón.

Szalacsközpontjábansokanösszegyûlteka
jeles eseményre, helybeliek, távoli vidéken
élõk,meghívottak, tisztelettevõk.Aszoborba
merevített,egykoronSzalacsonszületettekka-
rizmatikus, tûzben égõ egyéniségek voltak.
Ahogyanazelöljáróazünnepségfelvezetõjé-
benmondta,közösvoltsorsukban,hogynem
valami ellen, hanem valamiért küzdöttek, és
ezértbûnhõdniükkellett.

SzalacsyRácz Imre1900-ban láttamega
napvilágot,samagyarforradalomévébenér-
teahirtelenhalál.Teológiáttanult,tanáridip-
lomát szerzett, magyar történelembõl dokto-
rált.Voltpüspökititkár,káplán,újságíró,isko-
laigazgató.Alkotóitehetsége1920-bandebü-
tált,verseket,novellákatközölt.Nézeteimiatt

Pitó Lajos

plébános, Horváth

Béla polgármester

és Szabó Zsolt

református

lelkipásztor
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Andrássy Péter az édesapja, dr. Andrássy Ernõ szobra

elõtt

Három szobor, négy márványba vésett név,
de ennél több híres ember indult el
Szalacsról Ady megénekelt Óceánját
meghódítani.

Szalacson emlékparkkal
tisztelik az elõdöket



kori történéseket kötetbe szerkesztve írta
meg, a kisebbségi lét hiteles kordokumentu-
maként.

A szoborhármas személyiségei között dr.
AndrássyErnõishelyetkapott.AzÉrmellék

polihisztora1894-benszületett,budapestiés
müncheni tanulmányaiutánkerültÉrmihály-
falvára, ahol korának kiváló orvosa lett. Ér-
deklõdési köre sokoldalú, párját ritkító ma-
dártani gyûjtemény fûzõdik nevéhez, 4500
régészeti ésõslénytani leletet gyûjtött össze;
ezeketmintazOttományikultúratárgyiem-
lékeitmaisszámontartjaaszakma.Megírta
az Érmellék régészeti repertóriumát. Az ál-
lamhatalom ennek ellenére egy percig sem
habozott, hogy koholt vádak alapján elítélje
õtisazérmihályfalvicsoporttagjaként.Élet-
fogytiglani börtönbüntetéssel és teljes va-
gyonelkobzássalsújtották.Legyengülve,bete-
genkerültszabadlábra1964-ben.Négyévvel
késõbbmeghalt.

HorváthBélaméltatószavaiutánPitóLajos
helyi római katolikus plébános közös Mi-
atyánk-mondásra hívta a jelenlévõket, majd
megszentelte az emlékparkot. Szolgatársa,
SzabóZsoltreformátuslelkipásztoraPrédiká-
tor könyvébõl vett igerészlet alapján fejtette
kiméltató,reményteligondolatait,majdmeg-
áldotta a kialakított emlékteret. Cseke Attila
parlamenti képviselõ Szalacs híres szülöttei-
nek példaadó kitartását, emberi nagyságát
ecsetelte, azt a bátorságot, ahogyan kiálltak
eszméikmellett egy sötét korkegyetlenségé-
velszemben.Areménytmintvalóságotélték
meg–mondta.

Az ünnepség felemelõmomentumaként a
hírességekleszármazottaiosztottákmeggon-
dolataikat, emlékeiket az egybegyûltekkel. A
kilencvenegy esztendõs Andrássy Péter az
édesapjakövetkezetességétláttatta,RáczMá-
riaazédesapjaésnagybátyjakálváriájátaben-
nedúlóérzelmekhatásaalatt idéztefelszug-
gesztíven.BalaskóBalázsmintegysötétkor-
banalámpásszerepétbetöltõkretekintédes-
apjáraéssorstársaira.

AzÖrökzöldAsszonykórus hangulatemelõ
elõadása, aHimnusz eléneklése és koszorú-
zászártaazelõdökirántitiszteletjegyébenle-
zajlotteseménysort.

Ezzelmég korántsem teljes az emlékpark;
ahogyan Horváth Béla polgármester jelezte,
még vannak a „tarsolyukban” helyi híressé-
gek.Kitudja,talánszázévmúlvaisleszkinek
emléketállítani,mertaszalacsiföldnemcsak
gabonátad,deerõtisamegmaradáshoz,aho-
gyanBalaskóVilmosmegfogalmazta:„Nem,
nemlehetittélnimásként,nemlehetittfelfe-
lénõni,csakazédesanyaföldbekapaszkodva
erõsen…”Deúgylehet,ésérdemes.Példájuk
bizonyítja.

D. Mészáros Elek
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Rácz Mária

az édesapja,

Szalacsy Rácz Imre

szobra elõtt

Balaskó Balázs

az édesapja,

Balaskó Vilmos

szobra elõtt



|gazdaság

A fugyivásárhelyi Bio-Ren Központ ünne-
pélyes átadása – októbermásodik felében –
volt a zárófejezete a két évig tartóprogram-
nak. A pályázat összértéke közel 1,8 millió
euróvolt,ennek91,5százalékátazunióállta,
ésmajdnemfele-felearánybanrészesültbelõ-
leakétország.

Tégláson egy régi, évek óta nemhasznált
épületbõl alakítottak ki megújuló energetikai
szolgáltatóközpontot,aholhasználatközben
mutatják be a különbözõ berendezéseket,
technológiákat.Azépületekhûtésénekésfû-
tésének legkorszerûbb és leghatékonyabb,
megújulóenergiaforrásokonalapulóeszközeit
szemléltetik. A laboratóriumban speciális,
nagypontosságúépületgépészeti,energetikai
méréseketlehetvégezni,ezáltalaközpontor-
szágosaniskiemeltfontosságú.

Fugyivásárhelyenegytöbbmint900négy-
zetméteresközpontotépítettekapolgármes-
terihivatalmögött.Ezkizárólagzöldenergiát
hasznosít,amelyetnapelemekkel,szélmalom-
malnyernek.Azimpozánsépületötletemég
2011-ben született, Ioan Pop polgármester
vetettefel.Perszeönerõbõlerrõlszósemle-

Román–magyar siker
uniós támogatással

A központ

majdnem 750 ezer

euróba került

hetett, s az elsõ három-négy partnerkeresõ
próbálkozásuksemvoltsikeres.AztánaBihar
Megyei Vállalkozók Szövetségének elnöke,
IoanLucianösszehoztaõketTéglásvárospol-
gármesterével, Czibere Bélával. Kiderült,
hogyTégláselöljárói ishasonlómódongon-
dolkoznak, ígyhamarösszeállt a csapat,pá-
lyáztak,éslegnagyobbörömükrenyertekis.A
projektcéljaismegvalósult,hiszena192da-
rab, egyenként 240 wattos napelem, a 48
thinfilmtípusúnapelem,a6darabmembrá-
nosthinfilmtípusúnapelem,valaminta3kW
kapacitású szélerõmû még több energiát is
termel,mintamennyiszükséges,ígyatöbble-
tettovábbadjákavillamosenergia-hálózatba.

Aközpontbankiállításokat,konferenciákat
rendeznek, s olyan cégeknek adják bérbe az
irodahelyiségeket, amelyek zöldenergiával
foglalkoznak.Aprojektzárónelhangzott,hogy
újabbközöspályázatokatterveznek,hiszenha
egyetsikerrevittek,miértnepályáznának is-
mét.

Both Abigél
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Határidõre befejezõdött az a határon
átnyúló európai uniós projekt, melynek
eredményeként román részrõl
Fugyivásárhely és a Nagyváradi
Metropolisz Övezet, magyar részrõl Téglás
és a Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági
és Munkaadói Egyesület gazdagodott
zöldenergiát hasznosító épületekkel.

A két polgármester, balról Ioan Pop



A székelyhídi múzeum aulájában minden
hely megtelt érdeklõdõvel, ami azt mutatja,
hogynövekvõbenvanazoknaka száma,akik
az uniós pályázati lehetõségeket kihasználva
szeretnék fejleszteni vállalkozásukat, gazdasá-
gukat.Apénteki(október24.)találkozónelsõ-
kéntBéresCsabapolgármesterköszöntöttea
megjelenteket,majdsorrabemutattaameghí-
vottelõadókat:NagyPéterTamást,amezõgaz-
daságiminisztériumállamtitkárát,PásztorSán-
dort, a környezetvédelmiminisztérium vízügyi
államtitkárátésNagyMiklóst,aRomániaiMa-
gyarGazdákEgyesülete(RMGE)Biharmegyei
elnökét.Azelõadásoka2015–2020közöttivi-
dékfejlesztésistratégiaszélesspektrumátölelték
fel,kitérveazönkormányzatokszámáraelérhe-
tõprojektekre,akisgazdaságokelõttmegnyíló
lehetõségekre,deszóbakerültazerdõgazdálko-
dásteréntapasztaltbürokratikusügyintézésis.

A támogatások terénváltozásokegészsora
várható.Megszûnikahátrányoshelyzetûtérség

meghatározás,ezenvidékekkedvezményestá-
mogatása helyett a fejlesztésre és minõségre
koncentrálóállattartást favorizálják.Fejõstehe-
nekután250európlusztámogatástigényelhet-
nekagazdák,decsakakkor,halegalábbtízjó-
szágotnevelnek.2015-tõlprioritástélvezneka
támogatottakkörébenazokacsaládigazdasá-
gok,amelyek5–30hektárföldterületengazdál-
kodnak,illetveafiatalgazdák60hektárigtöbb-
letjuttatásraszámíthatnak.Aterületalapútámo-
gatásmelletttovábbipénztkapnakazokater-
melõk,akikúgynevezett iparinövényeket ter-
mesztenek. Idesorolandóacukorrépa,abur-
gonya,aszója,demégalucernais.Bevezetik
avetésforgóalkalmazását.Megjelenikazaktív
farmerforgalma,amitazévi5000eurónálna-
gyobbtámogatásbanrészesülõkrevonatkoztat-
nak. Az aktív farmernek minõsülõk számára
kötelezõleszjogiszeméllyéalakulni.AKözös-
ségiKezdeményezésaVidékiGazdaságFejlesz-
téséért(LEADER)pályázatokitthonkidolgozott
feltételrendszerét még egyeztetik Brüsszellel.
Nem az eddig alkalmazott egységesítés elve
alapjánakarjákleosztaniapénzt,hanemfigye-
lembevenniazakciócsoportokterületikompe-
tenciájánaknagyságát, illetveazottélõ lakos-
ságszámát.

A közvetlen hangulatú találkozón a jelenlé-
võkkérdéseketisfeltehettek,azelõadókezek-
re válaszoltak, s megígérték, hogy háromha-
vontaszerveznekhasonlófórumot,aholaleg-
frissebbinformációkkalállnakazérintettekren-
delkezésére.

D. Mészáros Elek

Szakmai fórumsorozat
kezdõdött Székelyhídon

Az uniós pályázati

lehetõségekre

sokan kíváncsiak

voltak

Államtitkárok

tájékoztatták

a legfrissebb

változásokról

a gazdákat

gazdaság|
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A nyirkos, esõs idõ sem zavarta
a gazdákat, vállalkozókat, községi
elöljárókat abban, hogy részt vegyenek
azon a szakmai fórumon, amely
a székelyhídi önkormányzat és a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete közös
szervezésében jött létre.



|falurólfalura

Berettyószéplak az Árpád-korban a Turul
nemzetség birtokának része volt, késõbb Si-
mon bán, Széppataki Lõrinc, illetve Héder-
váryDénesbirtokalett.AXVI.századbanmár
nyolc birtokosa volt. 1858-ban egy tûzvész
majdnem teljesenelpusztította, deújraépítet-
ték. 1944-ben kõolajat találtak a település
alattésaszomszédságában,sezgyökeresen
megváltoztattaalakosságéletét.Akõolajipar
–akitermelésmellettolajfinomítóisépült–a
széplakiaknak,sõtakörnyéklakosságánakis
munkát, megélhetést adott. A kitermelés itt
úgytörténik,hogybegyújtottákaföldalatta
kõolajmezõt,ettõlazmeghígult,ésazégésso-
rán keletkezett nyomás segíti az olajat a fel-
színre.Ígyaztánelmondható,hogyégalábuk
alattatalaj,demegélnekbelõle.

Szintemindencsaládnakvalamilyenformá-
banakõolajból származikabevétele,hiszen
tagjai vagy magánál a kitermelõ cégnél, az

OMV Petromnál, vagy valamelyik alvállalko-
zónáldolgoznak.Cserébenelkellviselniüka
kitermelés mellékhatásait: az idõnként kelle-
metlenszagot,füstöt,esetenkéntaföldekolaj-
szennyezését. Akik nem a kõolajiparban ke-
restékamegélhetést,vagyacserpatakicipõ-
készítõüzembendolgoznak,vagyMargittava-
lamelyikgyárába,üzemébeingáznak.Ahely-
beli 25-30 vállalkozó is teremtett néhány
munkahelyet. Berettyószéplak község és a
közigazgatásilag hozzá tartozó falvak – Ba-
romlak,Blágarét,Cserpatak,Dólya,Foglás–
lakói már megszokták a kellemetlenségeket,
megtanultakegyüttélnivelük.Ezekközétar-
tozik az is, hogy bár a község gazdagnak

Megélhetést ad

a kõolaj-kitermelés,

együtt kell élni

a kellemetlensé -

gek kel
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Ég a lábuk alatt a talaj,
de megélnek belõle
Bihar megye keleti határán, Szilágy megye
szomszédságában, a Berettyó folyó partján
terül el Berettyószéplak. Régészeti leletek
bizonyítják, hogy a település és környéke
már az újkõkorban is lakott volt. A hetven
éve feltárt kõolaj gyökeresen megváltoz -
tatta az életet.

Bagosi Barna és Nicolae Tivadar összeszokott párost

alkot



mondható, útjai igencsak kátyúsak. Talán
részbenezisazolajkitermelésszámlájáraírha-
tó, s a helyzetet csak rontotta az autópálya
építésének elkezdésével járó megnövekedett
forgalom.Sajnosasztrádaépítésszünetel,bár
sokszorígértékafolytatását.

Elsõutamaközségházáravezetett,aholdr.
Nicolae Ti va dar polgármesteréshelyettese,
Bagosi Bar na fogadott.Mindkettenmásodik
mandátumukattöltiktisztségükben,mondhat-
ni, összeszokott, összedolgozó, nyerõ párost
alkotnak.Négynemzetiség–román,magyar,
szlovák, roma – él a községben békésen
együtt, az önkormányzat egyenlõ mércével
méri õket.A lakosok száma4356 fõ, ebbõl
43,36 százalék román, 33,88 százalék ma-
gyar,18,34százalékszlovákés2,34százalék
roma nemzetiségû. Széplakon és Dólyán a
magyarajkúakalkotjákatöbbséget,Baromla-
kon a románok, a többi településenpedig a
szlovákok.Aközségbenlegtöbbenazortodox
hitetvallják,1615-en,akatolikusok1398-an,
a reformátusok882-en, a görög katolikusok
172-en vannak. Jelentõsebbmég a baptista
ésapünkösdistafelekezet.Széplakonarefor-
mátusok,Dólyánpedigakatolikusokvannak
alegtöbben.Azelöljárókügyelnekarra,hogy
afejlesztésekbõlésberuházásokbólmindenfa-

lu,mindegyiknemzetiségésmindegyikfeleke-
zetegyformánrészesüljön.Erreazegyensúly-
ranagyonvigyáznak,ígymindigteljesatele-
pülésekésazetnikumokközöttibéke,mond-
tákbeszélgetõtársaim.

AzutóbbiévekberuházásairólBagosiBar-
naalpolgármesterszámoltbe.Amunkálatok
80százalékátönerõbõlvégzik,mivelakõolaj-
iparnakköszönhetõenelégjelentõsazadóbe-
vételük.Ezenfelülanagyvállalatszponzorális.
Anagyberuházásokatpályázatipénzbõlfede-
zik,példáulacsatornázás85százalékát.Saj-
nosezekamunkálatokjelenlegéppenapénz-
forrás akadozása miatt stagnálnak. Remélik,
mielõbbfolytatnitudjákõket,60százalékban
készenvannak.Dólyánrendbetettékamûve-
lõdési házat, ellátták asztalokkal, székekkel,
mûfüvessportpályátkészítettek, járdátöntöt-
tek. Idénadjákátaravatalozókápolnát.Be-
rettyószéplakonátadtáka600személytbefo-
gadómûvelõdésiházatakellékekkelegyütt,a
sportcsarnokot, két mûfüves pályát, az öku-
menikusravatalozókápolnátterasszal,segítet-
ték a református egyházat a saját ravatalozó
kápolnájamegépítésében,aszfaltoztak, járdá-
katjavítottak.Idénátadnakegyháromszintes
tömbházat; a földszintjén mûhelyek kapnak
helyet, az emeleteken pedig közalkalmazotti
szolgálatilakások.Atetõtérbenegygyûléster-
met fognak kialakítani. Cserpatakon és Ba-
romlakonszinténegy-egy600férõhelyesmû-
velõdési házat adtak át. Megvalósításaikhoz
több esetben segítséget kaptak amegyei ta-
nácstól. Rendszeresen segítik az egyházakat
azok lélekszáma, illetveberuházásiszükségle-
teialapján.Megoldandófeladatnaktekintika
rendfenntartásmegerõsítését, a lopás vissza-
szorítását.

– Berettyószéplak község szinte mind-
egyik településén szép ésmodernmûvelõ-
désiházvan.Hogyantöltikmegezekettar-
talommal? –kérdeztemBagosiBarnaalpol-
gármestert.

– Különbözõ ünnepi alkalmakkor igyek-
szünk színvonalas fellépõket meghívni. Évek
ótavisszajáróvendégünkamargittaiHorváth
JánosTársaságszínjátszócsoportja,valamint
anagyváradiMMPódiummûvészgárdája.Ál-
landófellépõinknekmondhatjuktestvértelepü-
lésünk,amagyarországiMezõkövesd idõsek-
bõl,illetvefiatalokbólállónéptánccsoportjait,
elsõsorbanaszéplakiésadólyaifalunapokon.
Velükállandóakapcsolatunk,éséventeegy-
szermiisellátogatunkhozzájuk.Fellépnekto-
vábbáabaromlaki,acserpatakinéptáncosok

Mezõkövesdi

tánccsoport

a széplaki

színpadon
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A mûvelõdési

házat igyekeznek

megtölteni élettel 
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ésesetenkéntaziskolásokis.Amezõkövesdi-
ekkel a testvérkapcsolatot ezelõtt 12 évvel a
széplaki származású,deBudapestendolgozó
BagosiJózsefésamezõkövesdiKissMátyás
fafaragónépi iparmûvész indítottael.Utóbbi
ajándékba készített egy kopjafát Dólyának,
ünnepialkalmakkoritthelyezikelamegemlé-
kezéskoszorúit.Tudnikell,hogyDólyateljes
lakosságamezõkövesdibevándorló.
–MitremélnekÖnökazautópályától,ha

egyáltalánmegépülvalamikor?
–Haelkészül,magánemberként,utazások-

korhasznátvesszük,demivelszéplakilejárója
nem lesz, önkormányzati szempontból nem
fogszámunkranagyváltozásthozni.Abefek-
tetõketsemfogjakülönösebbenhozzánkcsá-
bítani,mivelSzilágynagyfaluból vagyBisztra-
terebesrõltovábbraisarégiésigencsakelha-
nyagoltútonlehetmajdhozzánkeljutni.
–Mikaközelebbi,illetvetávolabbiterve-

ik településgazdálkodási szinten? – kérdez-
temNicolaeTivadarpolgármestert.

–Szeretnénkturisztikaicélokrahasználnia
víztárolótéskörnyékét.Aszfaltosúttalakarjuk
összekötniBerttyószéplakotCserpatakkal, az

útatárolómellett fogelhaladni.Kiépítjükaz
elektromoshálózatot is, ígya vízparti terület
alkalmas lesz hétvégi házak építésére, kirán-
dulásra,sátorozásra.Elsõbbségetélvezacsa-
tornahálózatbefejezése,2016-igmindenkép-
penelkellkészülnie.Pályáztunkamûvelõdési
házakhang-ésvilágítástechnikaifelszerelései-
re, bútorzatra, néptáncruhákra. Ezenkívül a
mezõgazdaságiutakaszfaltozásátistervbevet-
tük; ha ezha elkészül, egyúttalSzéplak kör-
gyûrûjeként is fog szolgálni. Az OMV
Petrommalközösenaziskolásoknaknyáritá-
bort fogunk szervezni a víztároló partján. A
közeljövõben bevezetjük a vezetékes ivóvizet
Fogláslakóházaibais,mivelakitermelésmiatt
romlott a kútvíz minõsége. Játszótereket fo-
gunképíteniaközségben.

A széplaki iskolábanOr bán Ilo na aligaz-
gatónõfogadott.Elmondta,hogy16évedol-
gozikott,és10évetöltibejelenlegifunkció-
ját.Teljesenelégedettatanintézetállapotával,
felszereltségével.Valamennyi tantárgyat kép-
zett szaktanár oktatja. Talán egy nagyváros-
bansemtudnánakjobbkörülményeketterem-
teni – mondja. A községnek hat iskolája és
négyóvodájavan.Sajnosegyrekevesebbaz
óvodás gyermek, s a létszámhiány elõbb-
utóbbaziskolásokraisérvényeslesz.Óvodás-
tólérettségizõigösszesen1016tanulójavana
községnek,közülük264jármagyartagozatra.
Nyolcadikosztályigvanmagyaroktatás,utána
szakoktatás – mechatronika – folyik román
nyelven. A középiskolai magyar tagozat ön-
magátszüntettemeg,mivelnincsrájelentke-
zõ, mondta az aligazgatónõ. Örömmel újsá-
goltaviszont,hogyjóesélyvanarra,hogyjö-
võévtõlaközépiskolásokhelyben,azolajvál-
lalatnálkapjákmegagyakorlatiképzést.Ezért
többéveharcolnak,mostúgynézki,sikerülni
fog.

Szõ ke Fe renc

Ø
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Aszfaltosutakon

Esõs õszi napon kerestük fel a falut a
gálospetri illetõségû Bordás Károllyal,
Értarcsa polgármesterével. Többször jártam
már Petriben, s nem egyszer gyalogoltam
Tarcsától.Ezazúthosszú ideigkatasztrofáli-
sanelhanyagoltvolt.1998-banazilletékesek
nagynehezenrávettékaBiharMegyeiTanács
akkorielnökét,hogymenjenki,ésszemélye-
sengyõzõdjönmegazominózusútállapotá-
ról. Akkor mintegy 300 ezer lejt juttatott a
megyeazútfelújítására,deazpárévenbelül
ugyanolyanra romlott le, mint azelõtt volt.
Mára ez a gond megoldódott, Gálospetribe
aszfaltosútonleheteljutni,sõtafaluösszesut-
cája is le van aszfaltozva. Beteljesült ez az
álom,sahelyieknagyraértékelikaváltozást.
Nemcsakjóútjaikvannak,hanemazivóvizet
is bevezették, s majdnem minden lakásban
van fürdõszoba is. Még a szennyvízelvezetõ
csatornákat kell kiépíteni, de Bordás Károly
szerint,hamegisépülakanalizálás,nagyon
költségesleszafenntartása.

A mérnök végzettségû polgármester tõs-
gyökeresgálospetrilakos,ám1972és2004
közöttFeketeerdõnélt.Azottaniüveggyárban
töltöttbevezetõtisztséget.„Végül,mivelmu-
szájvoltazüveggyáratbezárni,2004-benha-
zaköltöztemaszülõfalumba.Abbanazévben
tartottákahelyhatóságiválasztásokat,énisin-
dultam Értarcsa község polgármesteri széké-
ért, s el is nyertem.Azóta a tisztségben va-
gyok.Améregishajtottide.Amikorhaza-ha-
zajöttünkaszüleinketmeglátogatni,aTarcsa–

falurólfalura|

Bordás Károly,

Értarcsa község

polgármestere

tõsgyökeres

gálospetri

Frissen aszfaltozott

gálospetri utca,

háttérben a görög

katolikus templom

Gálospetri nevét elõször1291-benemlítik
azoklevelekVillaPetriinNyrésVillaUxuris
Gallos körülírással.ElsõbirtokosaiEgyházas-
kerekyMihályfiaivoltak,tõlük1347-benCsa-
nád érsek szerezte meg a települést. 1399-
benaTelegdyek,1445-benaZólyomiakbir-
toka,1482-benaMacskásyakvoltakazurai.
Nevének elemei valószínûleg a falu egykori
birtokosárautalnak:Gál(Gálos),illetveaPéter
(Petri) személynév birtokolást kifejezõ, i-kép-
zõsszármazéka.

A falunak az 1886-os népszámláláskor
1032lakosavolt,közülük899magyar,85ro-
mán; 603 református, 279 görög katolikus.
Egy évszázad múlva nem sok változott, az
1992-esnépszámlálásadataiszerintaz1025
petri lakosból868voltmagyar,122 román,
35roma.Alegújabb,2011-benvégzettnép-
számláláskoratelepülésen985-enéltek,711
magyar,143románés131romanemzetisé-
gû.Felekezetihovatartozásszerint557are-
formátus,215agörögkatolikus,63arómai
katolikus, 100 a baptista, 30 az ortodox.A
görög katolikusok a ’90-es évek elejénmin-
dengondnélkülvisszakaptáktemplomukat.
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Távol esik a világ zajától, de nincs is
annyira messze az érmelléki falu.
Nagyváradtól 58 kilométerre,
a legközelebbi várostól, Érmihályfalvától
9 kilométerre, a községközponttól,
Értarcsától mintegy 3 kilométerre fekszik.

Fiatalodik Gálospetri
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Gálospetriútontöbbszöriselakadtunk.Tenni
akartam valamit, hogy a községmindhárom
településén,Értarcsán,ÉradonybanésGálos-
petriben az utak járhatók legyenek. Ha egy
községet nem lehet könnyen megközelíteni,
senki sem figyel fel rá. Az élet bizonyította,
hogy elméletem megállja a helyét; ma már
többvállalatautóbuszaiszállítjákaPetribenla-
kódolgozókatagyárakba.”

Afiatalokzömeérmihályfalvicégeknél,az
Aragyárbantaláltmunkát.Tizenöten-húszan
idõszakosanNémetországba járnakdolgozni.
Alakosságegyrészetovábbraismezõgazda-
sággalfoglalkozik.Többensajátmagukmûve-
lik meg a földet, de néhány mezõgazdasági
társulásisvan.

Gálospetri lakossága nincs elöregedve, hi-
szenafiataloknemtudtakelmenni,mertmás-
hol sincsmunkalehetõség. Az utóbbi idõben
pedigsokfiatalcsaládbeisköltözöttide,ro-
mánok is. FõlegMihályfalváról érkeznek, de
mástelepülésekrõlis.Pártízezerlejértvehet-
nekittházat.

Tájházéshalastó

Kulturáliséletrõlnemnagyonlehetbeszélni
afaluban,esetlegaziskolábantartanakkülön-
bözõünnepségeket.Ennekegyikokátapol-
gármester abban látja, hogy a pedagógusok
mind ingáznak, nincs, aki összefogná, meg-
szervezné a fiatalokat. „Errõl már beszélget-
tünkatanügyiekkel,bízombenne,hogytalá-
lunkmegoldást”–mondjaBordásKároly.

ASzékelyhídonélõ,degálospetrigyökerû
dr.KéryGáspárfogorvos2002-benfalumúze-
umotalapítottGálospetriben,ezMagyarTáj-
ház néven vált ismertté. Nincs nyitvatartási

órarendje, egy helybeli megbízott gondnok
bármikor fogadja a látogatókat.Hanagyobb
csoportérkezik,akkorKérydoktoreljönSzé-
kelyhídról,ésszemélyesenmutatjabeagyûj-
teményt.

Valamikornevevoltahorgászokkörébena
petri halastónak. Ennek a sorsáról is kérde-
zemapolgármestert.Megtudomtõle,hogya
régen öntözésre is használt létesítmény az
értarcsai önkormányzat tulajdona. „Most je-
lentkezettegykomolyérdeklõdõNagykároly-
ból, aki szeretné a tavat kibérelni. A tarcsai
helyitanácsfogdönteni.”BordásKárolysze-
rint jó volnabérbeadni, „egygonddal keve-
sebblenne”.

Kevésazóvodaihely

MivelafiatalokotthonmaradtakPetriben,
a tanintézetbennincs létszámhiány. „Hál’ is-
tennek,sokagyerekafaluban–örvendapol-
gármester. – A gyermekotthonban élõkkel
együttmaazáltalánosiskolábaésahozzátar-
tozó óvodába mintegy százötvenen járnak.”
Azt nagyon nehezményezi az elöljáró, hogy
csak egyetlenóvodai csoportmûködését en-
gedélyezte a tanfelügyelõség, pedig van elég
gyerek amásodik csoportra is. „Jártak itt a
tanfelügyelõségtõl, beszéltünk róla, de nem
engedélyezték, hogy két csoport mûködjön.
Felvettékazelsõ18-20gyereket,azokjárhat-
nakóvodába.Denálunkvannegyvenóvodás
korúgyerek!Akimaradókkalmilesz?–teszi
fel a kérdést a polgármester. –Nem tudom,
miértnemhagytakjóvámégegyposztot,na-
gyon furadologez,éssenki semoldjameg.
Azönkormányzatnemtudmittenni.”

Betekintünkaz iskolába is.A11órai szü-
netbenérkezünk,apedagógusokszívesenvál-
lalnakegyrövidbeszélgetést.KulcsárRozália
tanárnõtõl megtudjuk, hogy az I–VIII. osztá-

A dr. Kéry Gáspár

által alapított

Magyar Tájház 
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lyok mellett mûködik elõkészítõ osztály és
óvodaicsoportis.Csakmagyarnyelvenfolyik
azoktatás,képzettszaktanárokkal,tanítókkal.
Apedagógusokingáznak,csakazóvónõlakik
a faluban.AromántanárpéldáulNagyvárad-
róljárki,másokÉrmihályfalváról,Értarcsáról
vagy éppen Szalárdról. Diana Suciu román
szakostanárnõnemérzékelkülönösebbgon-
dokatarománnyelvoktatásában;amiatan-
tervbenszerepel,aztátveszik.Mivelazelsõsök
és a másodikosok idén nem kaptak új tan-
könyveket,anagyobbgyerekektõlelkértéka
tavalyiakat,sakisebbekmostazokathasznál-
ják.

Azelõkészítõosztályba14gyerekjár,aszü-
netbenideisbetérünk.Ateremszéptiszta,vi-
lágos,mindenütt fõleg saját kezûleg készített
szemléltetõeszközök. „Nagyon jónak tartom
az elõkészítõ osztályos oktatást, a gyerekek
odafigyelnek az órán, a foglalkozásokon.Az
ittbegyûjtötttudásnagybanhozzájárulahhoz,
hogy jövõre, amikormár elsõsök lesznek, a
tanítónaknelegyenkomolygondjavelük,mi-
veladdigramegszokjákazoktatásritmusát”–
mondjaKókaEnikõtanító.

Atanítónéniésagyerekekörömmeltelje-
sítikkérésemet,selkészülhetrólukacsoport-
kép.„Benneleszünkazújságban?”–kérdezi
azegyiknebuló,smegisköszöni,hogybetér-
temhozzájuk.Késõbbtudtammeg,hogyõis
agyermekotthonlakója.

Otthon–mindignyitvaakapu

GálospetribenmárötévemûködikaBöjte
Csabaferencesszerzetesáltallétrehozottala-
pítványhoztartozóSzentháromságGyermek-
otthon.AbarokkhomlokzatúegykoriFráter-
kastélybanrendezkedtekbe,teljesenfelújítot-
tákazépületet.Akastélyelõttikertbenminde-
nüttvirág,bármárjólbennejárunkazõszben,
sgyümölcsfátislehetlátnibõven.Akastélytól
mintegy százméterre létrehoztak az otthon-
nakegygazdaságot:sertésthizlalnak,tyúkot,
kacsátnevelnek.Ennekköszönhetõenmindig
vanfrisstojás–tájékoztatazotthonvezetõje,
KoszaErzsébet.

Jelenleg32gyermek lakik itt, legtöbbena
környezõ településekrõl, Érmihályfalváról,
Székelyhídrólérkeztek,nehézsorsúcsaládok-
bólszármaznak.Teljesellátástkapnak,iskolá-
bajárnak.„Agyerekekegésztanévbenitttar-
tózkodnak, csak vakációbanmehetnekhaza,
hiszenmindnekünk,mindCsaba testvérnek
azacélunk,hogytanuljanak,deneszakadja-
nakelacsaládjuktólsem.Vannakszülõk,akik
eljönnek idemeglátogatniagyereküket vagy
telefononérdeklõdnekfelõlük.Havakációban
esetlegnehézségetjelentagyerekekeltartása,
bármikorvisszahozhatjákõket,akapuanap
minda24órájábannyitvaáll”–hangzikel.

Azotthontkizárólagadományokbóltartják
fenn.„Hálaistenek,vannakjólelkûemberek,
akik adakoznak, tõlük kapunk ruhanemût,
élelmet,mindent,amire szükségükvanaz itt
élõgyerekeknek.Én15évetdolgoztamasep-
siszentgyörgyi gyermekvédelemnélmint kép-
zettnevelõszülõ.Aztánúgydöntöttem,hogy
elakarokmennionnan,aholaddigéltem.Ír-
tamCsabatestvérnek,sõaztmondta,ittvol-
na rámszükség.Nagyon jólérzem ittmaga-
mat,összesenhármanrendezgetjükagyere-
kekmindennapjait.Aférjemakertimunkával
foglalkozik, nagy a terület, s bárki láthatja,
szépakörnyék.Azegészségügyiellátástafa-
luorvosa,dr.KissMártavállalta,éjjel-nappal
fordulhatunk hozzá.BöjteCsabával tartjuk a
kapcsolatot, mindenrõl informáljuk, ami itt
történik.”

De ák F. Jó zsef
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Az elõkészítõ

osztály kisdiákjai

Kóka Enikõ

tanítónõvel

A gyönyörûen

felújított Fráter-

kastély falai között

a gyermekotthon 

Kosza Erzsébet,

az otthon vezetõje
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Krisztik-Teleki család ezt nagyon jól tudta,
ezért amikor fiuk, Csongor – aki 1973-ban
születettSzatmárnémetiben,deMargittánne-
velkedett–márgyermekkorábankimutattaaz
autókésazokjavításairántiérdeklõdését,nem
gördítettek elébe akadályt. Annak ellenére,
hogymindkétszülõoklevelesmérnök.Azapa
beajánlottaafiátegyismerõsejavítómûhelyé-
be,haddkóstoljamegagyerek,mit jelenta
kétkezimunka.Nemelrettenteniakarta,csak
tényekeléállítani.

Nos,Krisz tik Cson gor nem riadt vissza
az idõnként kemény fizikai munkától, sõt
megerõsödött a szándéka, hogy autószerelõ-
kéntakarjafelnõttéletétélni.EzértaX.osz-
tály elvégzése után a craiovai szakiskolában
folytattatanulmányait.Kétévutánszíntízessel
végzett,ezért III.kategóriásszakdiplomátka-
pott.HazamentMargittára,ésszerzõdésének
elegettéveaRecordvállalatnálkezdetteldol-
gozni. Innen 1995-ben egy privát szakihoz
szerzõdött át 8 évre, utána beindította saját
vállalkozását.Eleintebéreltmûhelybendolgo-
zott, majd a szülõi házban építette fel saját
mûhelyét. A szakiskolával párhuzamosan el-
méletitudásátestitagozatontökéletesítette.

Azautószerelésmechanikai részére szako-
sodott,abbanérziigazánotthonmagát,ezen
belül isabenzinmotorokvilágában.Hogyaz
autógyártásrohamosfejlõdésétkövetnitudja,
folyamatosandolgozniaéstanulniakell.Már-
kátóléstípustólfüggetlenülmindenmechani-
kaihibátmegjavít,deakkorsemkellakliens-
nekmásikszakembertkeresnie,haelektroni-
kus hiba is fennáll, mivel a szakik közötti
együttmûködésnekköszönhetõenezt ismeg-
javítják.Jókapcsolatotápolavárosautósze-
relõ szakembereivel, sokukkal barátit. Egész-
ségesversengésvanközöttük,deellenséges-
kedés nincs. Ez értelmetlen is lenne, hiszen
gyakranegymásravannakutalvaakárszakmai
tanács,akáregykülönlegescélszerszámkap-
csán. „Nem szégyen tanácsot kérni, és na-
gyonjódologadni”–valljaamester.

A régebbi kocsik esetében a szakember
mégmindig füllelállapítjamega járómotor
hibáját. Ez a diagnosztizáló képesség a sok-
éves tapasztalat során alakul ki. A legújabb

Napjainkban egyre könnyebbmegszerezni
egydiplomát–fõkéntagombamódelszapo-
rodottmagánegyetemeken–,deaznemmin-
dig takar tudást, és állást,megélhetéstpláne
nem garantál. A fiatalmarad egy papírral a
kezében,melyígytulajdonképpenértéktelen.
Talán jobb lett volna idejében „kitapogatni”,
mivelfoglalkoznaszívesen,mihezvantehetsé-
geagyermeknek.

Nincsnagyobbáldásannál,mintegyéleten
keresztülaztcsinálni,amitszeretazember.A

Manapság szinte minden szülõ arra
törekszik, hogy gyermeke egyetemi diplomát
szerezzen. A diplomás szülõk esetében
ez szinte alapértelmezett, a fizikai
munkásoknál pedig az a megszokott
motiváció, hogy „legyen neki könnyebb, jobb
élete, mint nekünk”. Pedig a kedvvel és
becsülettel végzett szakmunka is
tisztességes megélhetést teremt.

Pontos munka elnyeri
a kliens bizalmát

|mestermunka
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Krisztik Csongor

meggyógyítja

az autók „szívét” 



kocsiknálezmárnemmindigmûködik,ezért
adiagnózistazarraszakosodottakállítjákfel,
sinnentõlmárátvehetiamunkátazautósze-
relõ.Akomputercsakazelektronikusanve-
zéreltalkatrészekmeghibásodásátmutatjaki,
amechanikushibákfeltárásáhoztovábbraisa
mester tapasztalatára, hozzáértésére van
szükség.
–Aszakszervizekmellettmegtudnakél-

ni a kisiparosok? Hány kliens kell ahhoz,
hogymegéljenegyautószerelõ?

mestermunka|
–Aszakszervizek csak bizonyos típusokra

vannak berendezkedve. Ezért a legújabb,
agyonelektronizáltkocsikjavításavalóbanazõ
asztaluk. Viszont csak nagyobb városokban
vannak ilyenek, néha túlterheltek, hosszú a
várakozásiidõ,ezértmellettük,fõlegarégeb-
biévjáratúkocsikesetében,jutbõvenmunka
nekünkis.Sokanszeretikaszemélyeskapcso-
latot a szerelõvel, amenet közbeni egyezte-
tést,amiegyszakszervizesetébennincsmeg.
Ezenfelül sokkal rövidebb határidõre dolgo-
zom,hakell,túla8órásmunkaidõn,sürgõs
esetbenakáréjjelis.Egybajbajutottklienshez
kiszállok arra a helyszínre, ahol defektet ka-
pott, ésha lehetséges,helybenmegoldoma
problémát.Mindigrendes,pontos,becsületes
munkátkellvégezni,csakúgyvanesélyarra,
hogymegtartsamaklienseketésajószakmai
hírnevemet.Büszkevagyokaszakmámra,és
örülökannak,hogynapmintnapaztcsinál-
hatom,amitigazánszeretek.Egyautószerelõ
50stabilkliensutánmármegél,dehafejlesz-
teniisakar,akkorlegalábbszázravanszüksé-
ge.Afejlesztésekrepedigszükségvan.Meg-
szerezniegyklienstkönnyû,demegtartásához
elkellnyerniabizalmát.
–Látom,most is javítjaamûhelyét, sõt

föléisépít.Talánbõvítiavállalkozást?
–Amûhelyreráfértegynagyobbjavítás,szi-

getelés,hogytéleniskényelmesendolgozhas-
sam.Aföléépítettrészpedigalakásunklesz.
Haelkészül, ideköltözünk,ésegyütt lesza la-
kásamûhellyelésazirodával.Nagyobbbõví-
téstegyelõrenemtervezek,alkalmazottatsem
veszekfel,ameddigbíromegyedül.Perszeaz
idõteltévelvalószínûlegszükségleszasegítség-
re,mivel az autószerelés egyes szakaszai ko-
molyfizikaierõnlétetkövetelnek.Nemakarok
nagyvállalat lenni, megelégszem azzal, hogy
tisztességeseneltudjamtartaniacsaládot.Fe-
leségemtanítónõ,kettenegyüttkeresünkany-
nyit,amitalánameggazdagodáshozkevés,de
atisztességesmegélhetéshezelegendõ.
–Kétlányavan.Elképzelhetõ,hogylesz

folytatójaacsaládivállalkozásnak?
–Mivelacsaládbanöröktörvény,hogyafi-

úklányokat,alányokfiúkathoznak,elképzel-
hetõ,hogyvalamelyikvejemmajdfolytatjaa
szakmát.Azideálisazlenne,haazelektroni-
kusmunkákatiselvégezhetnénkmajd.Azje-
lentenéazigaziáttörést.Természetesenezért
nem fogom befolyásolni lányaimat a párvá-
lasztásban.Hanemisleszfolytatójacsaládon
belüla szakmának,magaa felszereltmûhely
érték,ésbérbeadható.

Szõ ke Fe renc
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A mûhely építi

majd fel a házat

Katonás rendben

a kellékek

és szerszámok 



|falurólfalura

Biharközségpolgármestere,Nagy Gi zel la
szociálisan érzékeny, ugyanakkor céltudatos,
határozottegyéniség.Sikerültjócsapatotver-
buválniamagaköré,mindenszakterületenale-
hetõ legjobbakkaldolgozikegyütt.Mivel saját
költségvetésükbõltúlsokranemfutná,igyekez-
nekminél többpályázati lehetõségetelcsípni.
Éppaközelmúltbannyújtottakbeegypályáza-
tot, a 130 ezer eurónyi összegbõl több köz-
hasznúgépetakarnakvásárolnisánctakarítás-
ra,azüledékkiszedésére.NagyGizellamorgo-
lódikiselégszerazOrszágosAutópályaésOr-
szágútTársaságnemtörõdömségemiatt:azál-
lamivállalatembereicsakazúttestkarbantar-
tására ügyelnek, de az azt szegélyezõ árkok
gyommentesítésére fittyet hánynak, holott az
isazõhatáskörükbetartozik.Apolgármester
úgy véli, hogyperlekedéshelyett inkábbma-
guk takarítjákazútszegélyt,hiszazölnyima-
gasgazbanmegbúvó,onnankiugróvadakve-
szélyt jelenthetnek az autósok számára, s a
dudvarontjaatelepülésarculatátis.

Igényesség,gazdaszellem

Miutánmeghányjuk-vetjükaközségdolgait,
elindulunk,hogylássukavalóságbanis,miként
állnakadolgok.Aliglépünkkiapolgármesteri
hivatalból, Barczag Ka ta lin kultúrfelelõssel
találjukszembemagunkat.Alelkeshölgyavi-
lágértsemengednetovábbanélkül,hogymeg
netekintenénknemrégmegszépültbirodalmát.
Kalapemelésrekésztetõlátványfogadakultúr-
házban,az ingatlanteljesfelújításonesettáta
közelmúltban.Belülmindengyönyörûésegy-
benpraktikuslett,moderntechnikaifelszerelés
segítiaszínpadimûsorokat.„Gúnyát”iscserélt
azimpozánsépület,tekintélytparancsolókülle-
meméginkábbszembeötlõ.

Aszfaltozott úton sétálunk tovább az õszi
napsütésbenazegyreszépülõutcákon.Sokan
tatarozzákaházukat,új ingatlanok isépülnek

Az iskolai napközi

is új 

A polgármester és Barczag Katalin kultúrfelelõs

a kicsinosított mûvelõdési házban

Nagy Gizella, Bihar

község

polgármestere
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A gazdagondosság faluja
A Biharon gyakorta átutazónak nem kell
megállnia ahhoz, hogy megállapítsa,
fejlõdõ településen halad keresztül.
Aki mégis megáll, és falusétára indul,
az környezetét tudatosan szépítõ, csinosító
közösségbe csöppen, ahol
az infrastruktúra, az életkörülmények
szinte már városiak. Utóbbihoz egy több
mandátumot maga mögött tudó, tapasztalt
polgármester is szükségeltetett.



szépszámban.Rendezettaportákelõttisánc,
egyesekazárokésakerítésközöttinadrágszíj-
nyi földsávba virágot ültettek. Ilyen apró dol-
goktólválikotthonossá,barátságossáegytele-
pülés.Akisebbutcákbaisbekukkantunk,min-
denütt ugyanannak a gazdaszellemnek a nyo-
maitlátjuk.

Avarszõnyegenlépdelünkafõútmellettiját-
szótéren.Rendszeresenösszegyûjtikugyanale-
hullóleveleket,demásnapraismétmunkátad
azõsz.Aparkosítottgyerekjátszótbõvítenifog-
ják hamarosan, így másfél hektárosra nõ a
gyermekbirodalom.Terveikszerinttovábbipa-
dokat is kihelyeznek, hogy amíg a gyerkõcök
játszadoznak, addig az anyukák, apukák ked-
vükrecseverészhessenek.Aberuházás37ezer
euróbakerül.Nemkisösszeg,defelszisszené-
semre megkapom a magyarázatot: az eddigi
szokványos hinta, csúszda, homokozómellett
igendrága,errefelémégritkaságszámbamenõ
köztérijátékokérkeznekmajd.

Anapközibe(afterschool)isbecitálazelöljá-
ró,méltánteszi,hiszszépenrendezetttanulóte-
rem,modernkonyhaésegyébhelyiségekjogos
elégedettségreadnakokot.Éppebédidõbenva-
gyunk,agyermekekfelszabadultantrécselnek.
Kétpedagógusfelügyeliõket.Ahelyszínenösz-
szefutunkPopovici Mag dol na iskolaigazgató-
val,akibeugrottmegnézni,hogyrendbenmen-
nek-e a dolgok. Büszkén mutatja, hogy még
krumplipucológépükisvan.

Hegyközkovácsi,
a papmarasztalófalu

MárelharangoztákareggelnyolcataBihar
községhez tartozó szomszédos faluban,Hegy-
közkovácsiban.For ró Lász ló reformátuslelki-
pásztorazablakpárkányra tett virágaitöntözi,
miközbenaházi„testõr”,asokattapasztaltko-
mondorkörbeszaglász.Kiállomapróbát,mos-
tantól barátnakminõsülök.A tiszteletes tizen-
harmadikéveszolgálazötszáz lelkesgyüleke-
zetben, ahol családjával együtt otthonra lelt.

Mármeg is vásárolt egyházhelyet, ahol épít-
keznifognak.

Hegyközkovácsivonzótelepülés,innennem
vágyódnak el az emberek, s akikmáshonnan
házasodnak, azok is többnyire ideköltöznek.
Két Magyarországról idetelepedettjük is van,
ami igencsak ritkaság, ahogyan az semmin-
dennapi,hogyittnemfogyatkozikalélekszám.
A többgyermekes család fogalma kezd ismét
beépülniaköztudatba,ésatemplomlátogatók
arányaismeghaladjaazátlagot–tudommega
lelkipásztortól.

Forrótiszteletesmárazegyházközségbeva-
lójöveteleelõtttöbbszintenisbizonyított.Ne-
véhezkötõdikaZilah-Ligetiegyházközségélet-
rehívása,aholegyesztendõalattasemmibõl
egy 2500 lelkes közösséget verbuvált. Temp-
lomépítésbeiskezdettugyanott.Alelkiépítke-
zésen túl, jelenlegi szolgálati helyén anyagiak-
banisgyarapodottaközösségazodaérkezése
óta.Az1785-benépülttemplomot–aholCso-
konaiVitézMihályisprédikált–tégláracsupa-
szították, hogy aztán teljesen felújítsák.Az is-
tenházarendbetételétapaplakátalakításosbõ-
vítésekövette,hiszkellettalakótéralelkészcse-
metéknek,atizennégyesztendõsBoldizsárnak,
análahatévvelfiatalabbBorbálánakésazöt-
éveskislegénynek,Gergelynek.Jólsáfárkodott
atiszteletesazegyházivagyonnalis,átvételekor
öt hektár földterületet jegyeztek be,mostanra
pedighatvanhektárazegyházibirtok.

Ahelyikultúrházatkoncesszióbavetteagyü-
lekezet, és egy nyitott folyosóval kapcsolódó,
beépítetttetõteres,konyhávalfelszereltépület-
telbõvítettékazóta.Magaakultúrháznemcsak
felújításonesettát,dealapterületét ismegnö-
velték.Ugyanazona telkenaszfaltozott sport-
pályaisépült,emellettsikerültújóvodátemel-
nieafalunak,ésazemeletesiskolátismegszé-
pítették.

Akultúrházelõttafaluszülöttjének,Szilágyi
Sámueltiszántúlireformátuspüspöknekakõbe
vésettmásadacolaz idõvel.Amúltramutató
mementókatatemplomkertbenismegtaláljuk:
a két világégésbenodaveszett helybeliekneve
márványbavésve,ésafalurombolásáldozatául
esettMezõfalvatragédiájáraisemlékeztetneka
kovácsiak.

Alelkipásztorralvégigjárjukafalut.Ateme-
tõkertbeiskilátogatunk.Aravatalozómodern,
újépület.Apolgármesterasszonynakköszön-
hetõenaszfaltosútvezetatemetõig.Forrótisz-
teletes úgy véli, hogyNagyGizella jólmene-
dzseliafalut,mindenépkézlábötletükettámo-
gatja,melléjükáll,harcolazérdekeikért.

D. Mé szá ros Elek
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A hegyközkovácsi

iskola

és a református

templom

Popovici Magdolna

igazgató

a krumplipucoló

gépet mutatja 

Forró László

tiszteletes

a templomkertben

álló emlékmûnél 
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A forradalom utáni negyedszázadban to-
vábberõsödöttaSzentjobbmúltjáravalóvisz-
szautalás,immáraszenttéavatottállamalapí-
tókirályszobraishangsúlyozzaakatolikusje-
lenlétet.Demindezminthaméginkábbfokoz-
náamakacskálvinistaragaszkodást,hiszaki-
rályt látott falumaroknyi reformátusságahû-
séges hitéhez, ezer szállal kötõdik egyházá-
hoz. Itt a templomba járók száma is fölötte
vanazérmellékiátlagnak,amintegyszázhúsz
egyházfenntartói járulékot fizetõ negyven-öt-
ven százaléka vesz részt a vasárnap délelõtti
istentiszteleteken–ismertetiastatisztikátFá -
bi án Ti bor lelkipásztor,akioktóberelsejétõl
szolgálavalamikorerdõrejtettefaluban.

Méglátszikafrissenköltözöttekrejellemzõ
pillanatnyi bizonytalanság,hogyan is rendez-
zékbealakást,afüggönypasszoljonszõnyeg-
hez,bútorhoz,aztánazegészneksugallniakell
a laktérfunkcionalitását.Ebbenanemfeltét-

lenülférfiaffinitást igénylõfeladatbansegíta
feleség,dr.SzolárÉva,akiaDebreceniEgye-
temoktatáskutatója,oktatója.Ahivatali szo-
bákhoz nem nyúlnak, legalábbis egyelõre, a
lelkipásztor tiszteletben tartja a megörökölt
szokásrendet.Egyelõre ismerkedik ahelyiek-
kel, a neveket igyekszik az arcokhoz társítva
memorizálni.Mondhatnánk,hogykönnyûne-
kiszótértenievelük,jólismeriavidékiekmin-
dengesztusának,mozdulatának,tekintetének,
akimondottvagykinemmondott félszavak-
nakajelentését,üzenethordozását,hiszõma-
ga isfalun,Fugyivásárhelyenszületett,nevel-
kedett.Ahogyanmagárólmondja,nemaza
fajtapap,akiaparókiánbelelépagereblyébe.

Fábián Tibort szerte az egyházkerületben
jól ismerik, de nem elsõsorban lelkipásztori

Fábián Tibor újságíróból lett lelkipásztor

Szentjobb

református

temploma

István király jobbjának õrzõ faluja,
Szentjobb, az ereklyementõ Mercurius
apátnak köszönheti nevét, mint ahogyan
a szõlõ- és bortermelõ vidékké
emelkedését a korabeli szerzeteseknek,
akik megtanították a helybelieket erre
a mesterségre.

Szentjobbon mindig
nyitva a templomajtó
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mivoltában, sokkal inkább újságírói munkája
révén. Ígyegyfajta „hóhérakasztásnak” is te-
kinthetõevelekészültbeszélgetés.Márzsen-
ge gyermekkorában érdekelte az írott szó, a
helyipostástólgyakortaelkuncsoráltaazazna-
piújságot.Asoksemmitmondópolitikaicikk
között mindig megtalálta azokat az apró kis
írásokat,amelyekmegragadták.Késõbbmaga
iskézbevetteapennát,napilapokközölgették
írásait. Szülõfalujának lelkipásztora megérez-
hetettvalamitabbólatitokból,amikésõbbel-
hívássáérettbennealelkészipályairánt,hisz
konfirmálása után megkérdezte, hogy nem
szeretne-elelkipásztorlenni.Akkorméghatá-
rozottnemvoltaválasz.Dekésõbbegyolyan,
majdnemtragikuseseménytéltát,amely ré-
vén Isten megérintette a lelkét, és onnantól
tudta,hogynemcsakazújságírásadatottszá-
mára;a legnagyobbhatalomszolgálatáravá-
gyakozott.

Hosszú volt az út Makótól Jeruzsálemig;
amígtudatosultbennemindez,addigmozgal-
maséssokoldalúsajtóstapasztalatotszerzett.
Különbözõ erdélyi lapoknak tudósított, nyolc
évenkeresztülazErdélyiNapló fõmunkatár-
saként jegyezték, majd a Reggeli Újságnál
töltött be hasonló státust. Eközben rádiózott
is,évekenátaSlágerRádióttudósítottaerdé-
lyi hírekrõl, eseményekrõl. A baloldaliként
számontartottbudapestiKlubrádiónálismeg-
fordult.Nagyraértékeli,hogyottanikollégáia
szakmaikvalitásokmögésoroltákpolitikaiel-
kötelezettségüket. Rádiós múltjának csúcs-
pontjakéntakolozsváriAgnusRádiónáleltöl-
töttéveketemlítiFábiánTibor.Ottfõszerkesz-
tõ-helyetteskéntésfõszerkesztõkéntisosztot-
taaszót.Utóbbimunkásságánakelismerése-
ként 2005-ben az Agnus Rádió hûségdíjasa
lett.

Pennahegyezés közben tanulmányokat is
folytatott, 1998-ban amiskolci Károlyi Gás-
párTeológiaiésMisszióiIntézetvégzõshallga-
tójaként vallástanári diplomát szerzett. A
KirályhágómellékiReformátusEgyházkerület-
nélnyertalkalmazást,aSajtóésKiadóiÜgy-
osztályirodavezetõjelett.2004-benanagyvá-
radi Ady Endre Sajtókollégiumban újságírást
tanult,négyévvelkésõbbbefejezteazidõköz-
ben elkezdett teológiai tanulmányait. 2007-
benfelkérikazegyházkerületilap,aHarang-
szó fõszerkesztésére, ebbéli beosztását ez év
januárjáigtöltöttebe.Ezidõtájtbörtönlelkészi
feladatokat isellátott, illetvesegédlelkészként
több egyházközségben is megfordul. AHa-
rangszótól valómegválásautánnyíltlehetõsé-
ge arra, hogy egy gyülekezet pásztorlásának
minden szépségét és nyûgétmagára vállalja.
Ezértisfogadtaörömmelaszentjobbiakmeg-
hívását. Kérdésünkre, hogy hogyan fér meg
az újságírás és a lelkészi hivatás, Fábiánúgy
véli, e kettõsség kiegészíti egymást, életében
ezaHarangszónál valóténykedéseidejéntel-
jesedettki.Mostantólalelkészihivatáslesza
domináns,deettõlmégnemhagyjaabbaaz
írást.Jelenlegnégysajtóorgánumnakküldírá-
sokat,éstalánmégregényírásbaisbelefog–
avatbeterveibealelkipásztor.

A tiszteletes hálás az õt megelõzõ szent-
jobbiszolgatársainak,hiszanyagiakbanrende-
zett gyülekezetet hagytak örökül. Abban a
korban, amikor tombolt az egyházellenes
kommunizmus, önerõbõl sikerült felépíteniük
azemeletesparókiát.GellértGyulavoltapa-
rókus lelkész akkoriban Szentjobbon. Rákosi
Jenõkésõbbilelkipásztorpedigföldvásárlásba
fogott;ahatvanhektárosbirtokbiztosjövedel-
miforrástjelent.Érdekes,hogymindkétlelki-
pásztorkésõbbazÉrmellékiEgyházmegyees-
pereselett.

Holland gyülekezeti kapcsolat révén érke-
zetttámogatásbólagyülekezetiházukismeg-
szépült.Emellettmégegytovábbiingatlanvan
atulajdonukban,azorvosirendelõkéntfunkci-
onál.Atemplombaisbenézünk.Szépengon-
dozottazistenháza,csakúgyazegészparkosí-
tottterület,térkövezettjárdavezetátrajtaaz
imádkozás helyszínéig. Viszont a salétrom,
ahogyanszerteazalacsonyanfekvõÉrmellé-
ken,marja,porlasztjaafalakat.

Meglepetésemre a templomajtó nincs
kulcsrazárva,mintahogyanreformátusoknál
szokás.Ezegyhelyihagyomány,magyarázza
atiszteletes,ésõezennemisakarváltoztatni.
Õhithintõszolgálatravállalkozott.

D. Mészáros Elek

A parókia
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Nagyváradon jött a világra Szabó Zsolt
1979-ben,demivelédesapjátmégabbanaz
évbenmeghívtákérkörtvélyesilelkésziszolgá-
latra,ésazótaisellátjaezt,afiúazÉrmelléken
nevelkedett. Iskoláit Körtvélyesen, Mihályfal-
ván, majd Nagyváradon végezte, 2002-ben
diplomázottKolozsváronaProtestánsTeoló-
giaiIntézetben.Ugyanebbenazévbenházas-
ságotkötöttPákaSzidóniával,akivallástanári
ésszociálismunkaszakontanult,késõbbelvé-
gezteazóvodapedagógus-éstanítóképzõtis.
FõállásúóvónõÉrmihályfalván,demostgyer-
meknevelésiszabadságonvanharmadikgyer-
mekükkel,Csanáddal.

A tiszteletes
elsõ szolgálati
helyeGálospetri
volt.Odakerülé-
sének érdekes
története van.
Másodéves teo-
lógus korában
egyszer helyet-
tesítetteagyüle-
kezet akkori lel-
készét, s három
évre rá váratla-
nul azzal keres-
tékmegapetri-
ek, hogy a köz-
ben megürese-
dettlelkésziállás
betöltésére õt
kérik fel. Tud-
ják, hogy még
csak ötödéves
hallgató, s csak

kilenc hónap múlva választhat gyülekezetet,
de õk várnak rá. Érkezéséig az értarcsai lel-
készvoltabeszolgáló.SzabóZsoltkétévighe-
lyettes lelkipásztor volt, elvégezte a tovább-
képzéseket,majdletettea„nagypapi”vizsgát,
és lelkipásztorrá szentelték. Négy év eltelte
utánhivatalosanbeiktatták,utánamégötévig
ottszolgált.Csodálatosnaktartjaéleténekezt
akilencévét,hiszenakkor születtekmeg lá-
nyai,AnnaésRózsais.

Többször hívták õketmás helyre, de nem
mentek. Végül 2011-ben elfogadták a több
mintkétszernagyobbszalacsigyülekezetmeg-
hívását.NehézszívvelváltakmegPetritõl,de
végül Szalacson is otthonra találtak. A na-
gyobbgyülekezetnagyobbfelelõséggeljár,en-
nek igyekeznek minden tekintetben eleget
tenni.Fõfeladatuknakaközösségépítésttart-
ják. Jelszavuk: „Vissza az Istenhez és vissza
egymáshoz”,ennekszellemébenvégzikmun-
kájukat.Alelkipásztortazújközösséggelvaló
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Vissza az Istenhez,
vissza egymáshoz

SZABÓ ZSOLT lelkészcsalád gyermeke,
édesapja Szatmár megyei gyökerû,
de Máramarosban nevelkedett, édesanyja
Mezõtelegdrõl származik. Õ az Érmelléket
tartja otthonának, református lelkészi
pályáját is ott kezdte, három éve
pásztorolja a szalacsi gyülekezetet.

A Szabó házaspár a legkisebb gyermekükkel

Szalacs református

temploma
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ismerkedésrõl, a közösségépítésrõl, az egy-
házközséghelyzetérõlkérdeztük.

–Apasztorációsmunkántúlazismerkedés-
retalánacsaládlátogatásalegjobbalkalom–
mondjaSzabóZsolt.–Ezért igyekszemmin-
dencsaláddal személyesen,otthonában talál-
kozni.Újmódszereket alkalmazunk a közös-
ségépítésre. Gyülekezeti lapot adunk ki, ezt
havontaingyenosztogatjuk,bevezettükaházi
bibliaórákat, meghívásos alapon bármelyik
családnál lehet ilyen. Szinteminden utcában
több családhoz is eljutottunk már. Ilyenkor
egybegyûlnek a szomszédok, rokonok, utca-
beliek,12és75közöttváltozikamegjelenõk
száma;ezsokkaltöbb,minthaagyülekezeti
házban tartanánk a bibliaórát. Mondok egy
igeibevezetõtésmagyarázatot,ennekalapján
kötetlenül elbeszélgetünk. Lehet kérdezni,
hozzászólni.A„kívánságmûsorban”elõszöra
házigazdákkedvencegyháziénekéténekeljük
el, majd bárki javasolhat újabb éneket. Sok-
szorakár45percigegyütténekelünk.Testvér-
gyülekezetikapcsolatotépítgetünkamagyar-
országi Varbó gyülekezetével. Minden évben
legalábbkétszertalálkozunkvagynáluk,vagy
nálunk.Rendszeresítettükagyülekezetikirán-
dulásokat, minden évben legalább kétszer
együtt elmegyünk valahová. Ezek általában
egynapos utak, de igyekszünk bevezetni a
többnaposokat is. Voltunkmár a Székelyföl-
dön,idénõsszelEgervoltazúticél.Picigye-
rekektõl nagyszülõkorig terjed a részt vevõ
korosztályokskálája.Akirándulásokamegélt
élményentúlacsapatépítéstisszolgálják.Már
az elõdöm idejében a presbiterek közösen
megtartottákanévestéket,eztmostisfolytat-
juk.Apresbitérium20tagú,ésmûködésével
teljesmértékbenmegvagyokelégedve.

–Alelkiépítkezésentúl,gondolom,épü-
letekenismunkálkodnak.Kérem,beszéljen
errõlis!

–Istennekhála,apresbitérium,ahelyiön-
kormányzatésamegyeitanácstámogatásával
sokmindentsikerültezenatéreniselérnünk.
Érkezésemkormárvoltegytetõalattállóra-
vatalozó, ennek a belsõmunkálatait befejez-
tük.Mégnincsteljesenkész,demárhasznál-
ható.Egyterasztakarunkmégelébeépíteni,
ez reményeink szerint idén elkészül. Rendbe
tettükakántorilakást,aparókiaudvarátpar-
kosítottuk, kerítést húztunk, garázst építet-
tünk.Avoltreformátusleányiskolaolyanálla-
potbankerültvisszagyülekezetünkbirtokába,
hogynemértemegfelújítani,lekellettbonta-
nunk, és helyébe 2012-ben elkezdtünk újat
építeni.Istennekhála,a260négyzetméteres
ingatlanegyévalattelkészült.Ezlettagyüle-
kezetiház,rendezvénytermében300személyt
tudunkasztalhozültetni.Ehhezmindenkellé-
künk megvan. Az emberek igénylik, fõként
családi események kapcsán. Ekkora beruhá-
zásazutóbbiszázévbennemvoltaközössé-
günkben.Idénelkezdtükaparókiateljesbelsõ
felújítását,erreismegérettazidõ,fõlegasa-
létromokozottgondot.Szeretnénkbelátható
idõnbelültemplomunkatiskívül-belülrenovál-
ni.Rendbetételre váró épületekben nincs hi-
ány,afelsoroltakonkívülittvanmégaziroda
ésaszinténlelakottállapotbanvisszaszolgálta-
tottegykorifiúiskola.
–Vankórusaazegyházközségnek?
–Nagyonaktívakórusunk.Elõdöm,atra-

gikushirtelenséggelelhunytNt.BotosAndrás
özvegyeittmaradtSzalacson,éstovábbraisõ
a gyülekezet kántora. Vezetésével kórusunk
rendszeres résztvevõje az Érmelléki Kórusta-
lálkozónak,ezenkívülfellépegyháziéspolgári
ünnepekenis.
– Hány tagja van a szalacsi református

közösségnek?
– A mi nyilvántartásunk alapján ezer alá

csökkentünk,anépszámlálásiadatszerintvi-
szont valamivel több mint ezer fõ. Közülük
perszenemmindenkitemplombajáró,dere-
mélem, idõvelegyretöbbenazzáválnak.Va-
sárnaponkéntkétistentiszteletettartunk,eze-
ken60-120személyveszrészt.SajnosazÉr-
mellékenezazátlagosarány.A800férõhe-
lyestemplomunkazelõbbemlítettszámúsze-
méllyelszinteüresneknézki.AszalacsiazÉr-
mellékegyik legnagyobbtemploma,mai for-
májábantöbbmint200éves,aszakemberek
azeredetiépületetközépkorinaktartják.

Szõke Ferenc
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„kihelyezett”

bibliaórán

Budapestre is

együtt kirándult

a gyülekezet
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Ahirtelen jött fagymárvetkõztetia fákat,
sárgásvörösavarszõnyegalattszellõfattyakbú-
jócskáznakazõszinapsütésben.Aszõlõlugas
mégrejtegy-egygerezdszõlõt,agondosgaz-
dakézszüretutánraistartogatnéminyalánk-
ságot.Lábszárszaglászókorcssündörögkörül,
miközben a gazda, surcát igazítva illendõre,
elõrejönfogadniazérkezõket.Éppkukorica-
szedés járja, már félig megtelt aranyló re-
ménységgel a góré. SzabóDániel kilencven-
egyesztendejébõlévtizedeketletagadhatólen-
dülettelszökkenagóréba,ésmárhozza isa
méretes kukoricacsövet, gazdabüszkeséggel
mutogatja,kedvezõvoltazideitermés.

Elmondjukjövetelünkokát,arcafelragyog,
tekintete elhomályosul az örömtõl. Mint
mondja,szívesenmesélakatonaidõkrõl,min-
denre úgy emlékszik, mintha tegnap történt
volna.Késõbbazértmégiskiderül,hogyitt-ott
márakadozikazóramûszerûemlékezés,afo-
gaskerekeketmegkoptattaakönyörtelenidõ.
Azérzelmi viszonyulások is átértékelõdtek, a
tegnapi szörnyûségek mára már anekdotává
szelídültek,a lelki sebeketvarral vontabeaz
emlékezés.

*
Máravégétjártaaháború,mégazegysze-

rûfalusiemberheziseljutottakanemsokjó-
val kecsegtetõ hadi hírek. Ennek ellenére az
államgépezet továbbra is ágyútölteléknek
küldteahonvédeket,leventéket.SzabóDáni-
elheziselérkezettasorozásiparancs.Bárvol-
tak félelmei az egyszerû falusi legénynek, a
nagy ismeretlen azért némi kalandvágyat is
ébresztett,aviláglátásesélyéthordoztaazegy-
hangúfalusiéletután.Virtusistársultazérze-
lemkavalkádhoz; a végsõ gyõzelembe vetett
hitetharsogópropaganda leginkábbazújon-
coknál talált visszhangra, azokban, akikmég
nem tapasztalták meg a front borzalmait, a

testcafatokbûzét,a fegyverfüstémelyítõ sza-
gát–ezekméga szörnyûségekelmúltával is
évekigkísértettek,nemlehetettlemosniabõr-
rõl,atenyérrõl,aruhákráncaiból.

1944.szeptember20-átírtak,amikorakõ-
szegiFrigyeslaktanyábanazújonnanérkezet-
tek névsorolvasásakor az ottományi Szabó
Dánieltisszólították.Kéthónapkiképzéskö-
vetkezett az alapismeretekelsajátítására.Egy
ideignemtudták,merreisvetiõketasors,de
aztánegyértelmûvévált,hogymenteniamég
menthetõt alapon, Németország védelmére
irányítják õket. Ekkor már egyre gyakoribb
volt abombázás, akatonavonatokNémetor-
szágfeléindításasemvoltbiztonságos.Elõbb
Rábafüzesre,majda szentgotthárdi laktanyá-
ba kerültek további kiképzésre, onnan aztán
december elsõ hetében a Landsbergbe (ma
GorzówWielkopolski,Lengyelország–szerk.
megj.) indulószerelvényreazottományihon-
védet is felpakolták.Akkorébredt rá igazán,
hogycsakavéletlenszerencseésazistense-
gíthet az életbenmaradáshoz, egyre valószí-
nûtlenebbülmessze kerültek az érmelléki fe-
hértemplomtornyosfalutól.Magyarországiál-
lomásozásuk során esténkéntmég összesúg-
takakörnyékbelibajtársakkal,tervezgettéka
szökést,devégülisanémetjárõrözéssûrûbbé
válása lehûtötte a forrófejûeket. Aki mégis

SOha TöBBé hÁBOrúT

Fél lábbal tért haza (1.)
A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar megyei
egykori katonák vagy leszármazottaik.
A 91 esztendõs ottományi veterán, SZABÓ
DÁNIEL története következik.
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Szabó Dániel a II. világháború végnapjaiban került

a frontra



megpróbálta,éselfogták,azzalnemsokatte-
ketóriáztakavasbilétásnémetek,legtöbbjüket
helybenagyonlõtték.Eznemfilmekenlátható
kitalálmány,hanemmagaavalóság–nyoma-
tékosítDanibácsi.

Németfeketekenyéren

A 26-os határvadászok 7/2-es zászlóaljá-
nak8.századábakerült,GüglerJenõezredes
irányítása alá.Amessze idegenben semvolt
egyedül,egyszázadbasoroltákháromfalubéli
cimborájával, név szerintBokorAntival,Ko-
vács Bélával és Juhász Jánossal. Az Otto-
mányhoz közeli Értarcsáról is voltak katona-
társak.Elvoltakkülönítveanémetkatonáktól,
ugyanakkor a felügyeletük alatt álltak. Azok
korrektül viselkedtek velük, ennek ellenére
érezhetõvoltabizalmatlanságis,valamintné-
mifelsõbbrendûség.

Ekkormáraháborúagonizálásánakapróbb
jelei megmutatkoztak, a látszat fenntartása
mellettisérezhetõvoltnémikapkodás:jötta
parancs,majdnemsokáravisszavonták.Ana-
pi élelemadagokminõsége ésmennyisége is
gyengült, de a „vendéglátók” becsületére le-
gyenmondva,amagyarésanémetkatonákat
azonoskoszton tartották–emlékezikavete-
rán.Feketekenyérdukált,vízbenfõttkrumpli
ráadásnak.Azértaziselõfordult,hogymézis
kerültazelemózsiába.

Afrontegyreközeledett,nemsoksikerél-
ménybenvoltrészük.Többnyireavisszavonu-
lástbiztosították,védõállásokatépítettek;Sza-
bóDánielemlékeiszerintegyetlenalkalommal
kezdeményeztek támadást,akkor issikertele-
nül.Õgéppuskásvolt,magaislõtt,mertlõni
kellett,aztnemlátta,hogyeltaláltvolnavala-
kitatámadóoroszokközül,dekizártnaksem
tartja.Krusztin(németülKüstrin,maKostrzyn
nadOdra,Lengyelország–szerk.megj.)váro-
sánálmár látszott,hogymindenelveszett,az
amerikaiak ismegjelentek.A németek velük
márnemis törõdtek,azoroszokellenvívtak
elkeseredett harcot, valami megmagyarázha-
tatlan düh hajtotta õket. „Mimagyarokmár
régenfeladtukvolna,atisztjeinkismorgolód-
tak,dea»kutyabilétás«németekfanatizmusaa
végsõkighajszoltaakatonákat.”

A harci gépekmár nem tudták segíteni a
szárazföldi védekezést, az üzemanyag egyre
nagyobbhiánycikké vált, kézifegyverekbõl és
ahozzávalómunícióbólviszontvoltelegendõ.
AzemlékezettarsolyábólelõkerülnekDanibá-
csivillámgépfegyverénekparamétereiis:per-
cenként750tölténykilövésérevoltképes.

Ottományiéletetmentettazorosz
katona

Azonanaponis,mintáltalában,hajnalban
támadtakazoroszok.Nagytûzerõvelnyomul-
takelõre,hatízenelestek,százanléptekahe-
lyükbe.Egyszerûennemlehetettõketmegállí-
tani.Légi segítségnélkülmegplánenem.A
magyar tisztek letépték rangjelzésüket, teljes
voltakáosz.

Akna robbant,SzabóDánielt forróságön-
tötte el. Nem érzett fájdalmat, hazagondolt,
gyerekkori emlékek képei pörögtek, hang-
foszlányok, nevetések, az otthoniak arca, az
édesanyja simogató keze, az elsõ szerelmes
ölelés.Valószínûlegcsakpillanatok,legfeljebb
percekteltekelígy,egyesszenciávásûrítettfi-
atal élethossz feltépett villanásai. „Hé,Dani,
mivanveled?”–ráztavisszaazéletbeabaj-
társi aggodalom.Mégma is jól emlékszik a
nevére,aBudapestrõlbevonultPetruskaGyu-
lamentettemegazéletét.Húzta,vonszoltaa
röpködõgolyók sûrûjében, s amint kiérteka
csetepatéhevébõl,ölbenvitteazelsõszanité-
cig.Avöröskereszteselfekvõbekerült,ellátták
asebét,ennekellenéreelfertõzöttalába,alá-
zafelszökött,hallucinált.
(Folytatjuk)

D. Mészáros Elek

tanúságtétel|
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Kõszegre, a Frigyes

fõhercegrõl

elnevezett

laktanyába szólt

a behívója



|hitvilág

A nagyváradi székhelyû királyhágómelléki
egyházkerületazerdélyiegyházkerületésazor-
szághatár közötti részt, gyakorlatilag az egész
történelmiPartiumot felöleli.Bárazévtizedek
soránvoltszékhelye,sajátszékházacsakrövid
ideig;apüspökségjelenlegavárad-újvárosilel-
készihivatal emeleténmûködik.ASulyok Ist-
vánutcábanvisszakapotttelkenfognaképítkez-
ni.ANémethLászlómûépítészáltal tervezett
épület felhúzásával Csapó Ferencet és Titinel
nevû cégét bíztákmeg, a tervezett három év
helyettazegyházkerületmárjövõilyenkorbir-
tokbavennéazingatlant.Azünnepélyesalap-
kõletételen megjelenteket – lelkészeket, világi
vezetõketéshíveket–FarkasZsoltegyházkerü-
leti elõadó-tanácsos köszöntötte, majd Csûry
Istvánpüspökmondottigeiköszöntõt.,,Azigaz
pedighitbõl él.Ésakimeghátrál, abbannem
gyönyörködikalelkem.Deminemvagyunka
meghátrálásemberei,hogyelvesszünk,hanem
ahitéi,hogyéletetnyerjünk”–idézteazsidók-
hoz írott levélbõl a fõpásztor. Elmondta, har-
mincötesztendõvelezelõttavégzõskolozsvári
teológiaiévfolyamválasztottaeztazigeibizta-
tástmottójául,ésazótaisebbenaszellemben
igyekeznekszolgálni.

Fazakas Csaba, a KREK esperesi kollégiu-
mának elnöke felszólalásában kiemelte, hogy
azegyházkerületmegérettarra,hogysajátott-
hona legyen,mert eddig csak albérletben vé-
gezte munkáját a vezetõség. Hangsúlyozta: a
Kálvin-évekutolsószakaszábannemcsakvéget
érvalami,hanemeliskezdõdik,azépítkezésIs-
tensegedelmévelcélbaisérhet.

Azújegyházkerületiszékházalapkövét,illet-
ve az ilyenkor szokásos „idõkapszulát” Csûry

IstvánésVargaAttilaegyházkerületifõgondnok
tettele.Arozsdamentesacélhengerbeegyok-
iratothelyeztek,amelyenakövetkezõfeliratáll:
„AKirályhágómellékiReformátusEgyházkerü-
letszékházánakalapkövétletettükazÚr2014-
ikesztendejében,október24-én,Csûry István
püspökségeésdr.VargaAttilafõgondnoksága
idején. Egyedül Istené a dicsõség – Soli Deo
Gloria.”

Azalapkõletételtesperesiáldáskövette.Az
egyházkerület „legszebb korú” és legfiatalabb
esperese,Mikló Ferenc (Bihari Egyházmegye)
ésMódiJózsef (AradiEgyházmegye)mondott
igei áldást. Az ünnepség nemzeti imánk, a
Himnuszeléneklésévelzárult.

B. B.

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület (KREK) a trianoni
országcsonkolás után alakult meg Sulyok
István akkori bihari esperes hathatós
közremûködésével. Október 24-én tették le
a Csûry István püspök által irányított egyházi
közigazgatási egység székházának alapkövét
a nagyváradi Sulyok István utcában.

Idõkapszulát helyeztek el az alapkõben

„Nem vagyunk a meghátrálás emberei” – ez a szellem

vezérli Csûry István püspököt

A tervek szerint

már jövõre áll majd

az új székház

az újvárosi

kéttornyú templom

közelében

Református
püspökség épül
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hagyomány|

Szebbnél szebb és változatos csecsebecsék
alkotásán kívül bemutatókat is rendszeresen
tartanak a szalontai Sinka István Kézmûves
Kör tagjai. Sok szeretettel várják a körbe
mindazokat, akik szeretnék kipróbálni a
kézmûveskedést,éskülönleges,egyedial-
kotásokkalvárniakarácsonyiünnepkört.

– Mi már a karácsonyra készülünk –
árultaelFeketeMáriakörvezetõ–,külön-
legeskézmûvesdíszeketésmáskiegészítõ-

ketkészítünk.Márarégiidõkbenisszerette
a szegény ember a szépet, a lehetõségeihez
mértenazzaldíszítetteafáját,aházát,amita
természetbenmegtalált.Innenerednekaszal-
ma- és csuhédíszek, ezekbõl az aranyszínû

alapanyagokbólalkottaaszegényemberadí-
szeit.Eztarégihagyománytigyekszünkmiis
továbbvinni.
–Milyendíszekkészülnekittakörben?
–Kopogtatók,karácsonyfadíszek, faliképa

szent családról, adventi koszorú, csengõs és
csillagos díszek. Fontos tudni, hogy ahhoz,
hogyezekamunkákmegszülessenek,sokelõ-
készület, két-három hónapos anyagbeszerzõ
és-feldolgozómunkaszükséges.
–Milyenkorosztálykezemunkájátdicsé-

rikazelkészültdíszek?
–Elsõsorbangyerekekkeldolgozunk,ugyan-

isazacél,hogyafiatalabbgenerációknakad-
jukát a tudásunkat, s ígymaradjanakmega
hagyományok, a régi kézmûves technikák,
mindazakincs,amitelõdeinkránkhagytak.
–Milyen gyakran vannak kézmûves fog-

lalkozások?
– Minden délután folyik tevékenység a

Csonkatoronyudvarántalálhatógalériánkban,
illetve itt szoktunk kézmûves bemutatókat is
tartani,desokszorrésztveszünkmegyeszerte
hasonlóhagyományõrzõrendezvényeken isa
munkáinkkal. Természetesen, sok szeretettel
várjukmindazokat,akikszeretnénekbepillan-
tástnyerniakézmûveskedésvilágába,ésegye-
di díszekkel ékesítenékmajdakarácsonyfáju-
kat.Azérdeklõdõkbõvebbfelvilágosításértbát-
ran hívjanak a 0748/861–525 telefonszá-
mon.

Ba lázs Ani ta

A nagyszalontai Sinka István Kézmûves
Körben már a decemberi ünnepekre
készülnek az ügyes kezû tagok.
FEKETE MÁRIA körvezetõ lapunknak
elmondta, hogy a hagyományõrzés
jegyében szalmából és csuhéból
készítenek különféle dísztárgyakat.

Fekete Mária a díszeket mutatja

Ünnepi hangulatban 
a hajdúvárosi kézmûvesek
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Szalmából és csuhéból falikép is

készülhet Kopogtató 

Ajtódísz is kikerül

az ügyes kezek alól

Szalmacsengõ

a karácsonyfára

Aranyszínû fonott

angyal

Hópehely

szalmából



|arégiVárad

A Bémer téri építkezés megkezdésérõl
1903szeptemberébenbeszámoltaNagyvára-
diNapló is:„…Akétemeletesszállodában60
modern,kényelemmeléseleganciávalberen-
dezettvendégszobafoglalhelyet,melyetnégy
fürdõszobaegészít ki.Ezenkívülmégegy14
méterhosszúés6méterszélesbanketteremis
lesz,azemeleten60személyrészére.Aföld-
szinten egy 400 négyszögméternyi területen
elhúzódó nagy kávéház, s egy ugyanilyen
nagyságúétterem,továbbáegyimpozánstéli-
kertépül.Ezekenkívülapincehelyiségbenegy
400 négyszögméternyi területen sörház lesz
berendezve…”Egyjóhónapjaamostanitulaj-
donosatörvényáltalvédettépületföldszintjén
levõ egykori kávéház és étterem helyiségeit
mindenengedélynélkülegybenyittatta,mara-
dandó és már vissza nem fordítható eszmei
károsodástokozvaamûemléképületben,még
haazesetlegesstatikaigondokatmegisoldot-
ták.

Aszállodaépítésétifj.GuttmanJózsefház-
tulajdonosvezette,vélhetõenõvoltatervezõ
is.AhotelakétvilágháborúközöttaPalace,
1940-tõl egy rövid ideig ismét a Pannónia,
míg 1944-tõl a Transilvania nevet viselte, a
rendszerváltásutánitulajdonosaazegészépü-
letetsajátirodaházáváalakítottaát.Egyeshí-
rekszerinttalánismétszállodalesz.

APannóniaszállóéskávéházmegnyitását
1904októberéretervezteSchillerJózsefbér-
lõ, de a vendéglõ átadását késõbbre hagyta.
Beharangozóhíradásazegyiknapilapból:„A
Bémerteretékesítõújszálloda,melyúgyele-
gancia, mint kényelem szempontjából elsõ
sorbanállazösszesvidékivárosokhoteljeikö-
zött, szombaton, október 22-én nyílik meg,
akárcsakaszállodaföldszintjénpazarfénnyel
és komócióval berendezett új kávéház is. A
modern Nagyvárad egyik nevezetessége és
egybenaszocietásnakkellemestalálkozóhelye
leszaPannónia,melynekbérlõjeSchillerJó-
zsefrégijelesszakember.Fokozottbuzgalmat
ésáldozatkészségetfejtettkiazújbérlõaPan-
nónia szálloda és kávéház berendezésénél,
azoncélból,hogyamagasabbigényûnagyvá-
radiközönségelismerésétiskiérdemelje.”

AmegnyitómásnapjánaNagyváradiNap-
ló rövidhírbenszámoltbeazeseményrõl:„A
Bémer teretdíszítõúj szállodaéskávéház,a
kifejlõdõNagyváradnakezafényesújettablis-
sementjeategnapinaponnyíltmeg.Egyelõre
csakaszállodaéskávéházvoltegésznapza-
rándoklóhelye a kíváncsi nagyváradiaknak,
akik lokálpatriotikus büszkeséggel gyönyör-
ködtek a pazar berendezésû helyiségekben.
Este zsúfolásigmegtelt a villany- és gázfény-
benúszókávéházésSchillerJózsefazõpin-
cérgárdájávalvalósággalemberfölöttimunkát
végzett,hogyazegyreözönlõközönségetki
tudjaszolgálni.Szóvalapremierfényesensi-
került,sremélhetõlegazelsõsikermeghozza
a többit is, ami egyáltalán nem volna csoda
Nagyváradon,akávéházakvárosában.”

Ésvalóban,asikernemmaradtel,sehhez
talán éppen az kellett, hogy újabb és újabb
bérlõk fogadják a kávéház törzsvendégeit.
Ahánybérlõ,annyiötlet,annyiújmegvalósí-
tás.Például1910nyarátólbevezettéka„moz-

Száztíz éve nyílt meg
a Pannónia szálloda

A Bémer tér nyugati részén, a Szalárdi utca
sarkán 1903-ban kezdték el építeni
a Pannónia szállodát a korábban lebontott
Knapp-ház helyébe. Jelenlegi milliomos
tulajdonosa engedély nélkül alakíttatta át
a mûemlék épület belsõ terét.

A Pannónia

szálloda Bémer

térre nézõ

fõhomlokzata 
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góképet”aPannóniakávéházbais.Avetített
mûsorrólavilághírûPathécéggondoskodott,
amelygaranciátvállalta„legaktuálisabb, leg-
tökéletesebbéskizárólagmûvészikivitelûszá-
mokszállítására”.Késõbbottálltegyautomo-
bil a kávéház elõtt, ez a közönséget vitte és
hozta–egykorabelireklámszerint.Hamin-
den igaz, a Pannónia fénykorában naponta
megfordultottakár4-500vendégis,akikszá-
mára az egyetlen automobil igencsak kevés-
nekbizonyulhatott.

DenefeledkezzünkmegaPannóniaétter-
mérõlsem.Elsõbérlõje,KarnerGyula1905.
március1-jénnyitottameg.Utánasorrajöttek
abérlõk.Közösvoltbennük,hogymindegyi-
kükjobb,változatosabbételeket,italokatígért,
és természetesen példás kiszolgálást. A ven-
déglõsökmárakkortisztábanvoltakareklám
erejével. Egyetlen példa erre Czipót Ferenc
bérlõszellemeshirdetése:„Bizonyárasoknya-
ralóés fürdõzõfeleségnekfeltûnt,hogyférje
leveleibõlaz idénhiányzikazeddigimegszo-
kott zárszó: Alig várom már, hogy hazajõjj,
mertmégazételsemízlik,stb.Ezpedigon-
nan van,hogy anagyváradi szalmaözvegyek
CzipótFerencPannóniaéttermétkeresikfel,

aholakitûnõkonyhávalésitalokkal,valamint
agondoséselõzékenykiszolgálássalkellemes
otthontteremtettanépszerûésaközönségál-
talhamarosanmegkedveltvendéglõs.”

Nem érdektelen megtudni azt sem, hogy
milyen menübõl válogathattak jó száz éve a
vendéglõbejáróemberek:

Levesek:húslevestojással10kr.;kenyérle-
ves10kr.;halleves10kr.;ragoutszárnyasból
12kr.

Sültek:borjúvesés40kr.;borjúcomb35kr.;
báránysülve,bárányrántva40kr.;csirkesül-
ve,tûzdeltcsirke,csirketöltve,csiberántva40
kr.Ezenkívülidõnkéntkaphatóvoltmégjérce,
kappan,liba,pulykaéskacsais.

Marhahúst kérésre felszolgáltak mártással,
ecetestormával,vörösrépával,uborkával,de
körítveis26-30krajcárközöttiáron.Azúgy-
nevezett rögtönös étkek sorába tartozott a
„beefsteakálaanglais”,aborjústeak,aborjú-
szeletcitrommal,abordaszelet,azescalopés
afiletdeboeuf.

Halételek: fogas vajjal és burgonyával; süllõ
szintén; tok aszpikkal; kecsege szintén; csuka
ajókkal;pontyrántvavagyleforrázva;illetverák.

NéminosztalgiávalemlékeztekaPannónia
éttermére1913-banaNagyváradiNapló ju-
bilárisalbumában:„Amiótaahaladóidõkésúj
építkezéseknyománcsakemlékemaradtmeg
arégiNagyváradkedveltvendéglõinek,aRó-
zsabokornak,Komlónak,Bazárnak,azegyet-
lenigazánnagyarányú,modernéskényelmes
étterem,ahol jókonyhát, figyelmeskiszolgá-
lástéselõzékenységettalálaközönség,aPan-
nóniaétterem.FehérKárolybérlõigazántel-
jes áldozatkészséggel és fáradhatatlan mun-
kássággal törekszik azon, hogy a nagyváradi
közönséglegkényesebb,leggourmandabbigé-
nyeitmindentekintetbenkielégítse.…APan-
nóniaétterempazarésstílszerûtélikertjeafej-
lõdõNagyváradegyiklegszebblátványossága,
mely minden tekintetben vetekszik a többi
nagyvidékivárosokhasonlóéttermeivel.Ma-
gyarésfranciakonyhája,tisztánkezeltfajbo-
raiésmindigfrissencsapoltDrehersöre,va-
lamintazelõzékenyésfigyelmeskiszolgálásés
amérsékeltpolgáriáraktitkaiannakaföllen-
dülésnek, melynek a Pannónia étterme ör-
vend.”

Ezzeltalánzárjukisavisszaemlékezésekso-
rát, hisz rövidesen következett az elsõ világ-
égés,sannaklezárultávalgyökeresenmegvál-
tozottakávéháziésvendéglõiéletmellettaz
egészvároséleteis.

Péter I. Zoltán

arégiVárad|
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A szálloda utcára

nézõ kávéháza 

A szálloda étterme



püspökségeidejénjelentõsépítkezéseketfinan-
szírozott,ésakáptalankönyvtárátisfejlesztet-
te.AkkoribanjelentõslélekszámúItáliábólszár-
mazóközösség telepedettmegavárosban.A
fejlõdés nem torpant meg utódai mûködése
alatt sem, közülük kiemelkedik a humanista
mûveltségûJohannesdeDominispüspök,aki
avárnaicsatamezõnleltehalálát.Azõtkövetõ
Vitéz Jánoshoz hasonlóan komoly vagy talán
mégfontosabbszerepevoltamagyarhumaniz-
muselindításában.

AvárosigazivirágzásaVitézJánospüspök-
ségeidejéretehetõ,akinemcsakhelyreállíttatta
az 1443-as földrengésben megsérült székes-
egyházat,hanemmaga is jelentõsépítkezése-
ketfolytatott.Váradonszékes-vagytársaskáp-
talanmûködött,ésafejlettkáptalaniiskolában
atanulókéletkorisajátosságaiknakmegfelelõen
differenciált oktatásban részesülhettek. Vitéz
János1445és1465közöttipüspökségeidejé-
bensokatfordítottazintézményfejlesztéséreis.
Franciaszármazásúéneklõkanonokotalkalma-
zott,és személyesenkísérte figyelemmela ta-
nulókelõmenetelét.VáradiPéteritt,akáptala-

|história

Váradi így emlékezett meg szülõvárosában
töltött, boldog gyermekkoráról tudós barátjá-
nak, Kálmáncsehi Domokosnak írt személyes
hangvételû,arájellemzõiróniátólsemmentes
levelében: „Igencsak irigylem azonban atyasá-
godat,amiértNagyváradonaSzentLászlófür-
dõbenfürdõzik,aholgyerekkorombangyakran
énislubickoltam,mégénittaMosztongánál[lá-
pos,mocsarasérBácskában–szerk.megj.]ten-
gõdöm,amelyikbõlatûzõnaphevemeganagy
szárazságteljesenelpárologtattaavizet,sahol
márabékákisrégmegszûntekkuruttyolni.”

Édesapját Imrének, édesanyját Margitnak
hívták.Három felnõtt kortmegélt fivére:Pál,
LászlóésMáté,közülükPálszinténazegyházi
pályátválasztotta.Édesapjuk–BunyitayVince
feltételezéseszerint–azonoslehetaBiharme-
gyeinagymihályitemplomharangjánaköntõjé-
vel, tehát az 1440-es években született Péter
egy viszonylag jómódúpolgári családból szár-
mazott.

Akáptalaniiskolában

Nagyváradotmintpüspökiszékhelyethuma-
nistamûveltségû fõpapjai jelentõs várossá fej-
lesztették. Szent László kegyhelye az ország
egyik fontos vallási és kulturális központjává
nõtt. A firenzei származásúAndrea Scolari a

„Kérem uraságtokat, hogy kegyeskedjék
engem a kiváló és fõtisztelendõ kalocsai
érseknek ajánlani, akinek híre páratlan
mûveltsége, stílusának és ékesszólásának
mindenható ereje miatt nemcsak egész
Itáliát hódította meg, hanem a világ minden
olyan részébe is eljutott, ahol csak ismerik
a latin nyelvet.” Ezt kérte 1501. április
10-én kelt levelében édesatyjától, Várdai
Miklóstól a Padovában tanuló Várdai
Ferenc. A levélben szereplõ kalocsai érsek
Váradi Péter.

Váradi Péter kalocsai
érsek, humanista (1.)
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Vitéz János portréja egy kódex címlapján. Számos

tehetséges ifjú képzését támogatta



EsztergomiérsekkéntVitézJánosismétsaját
embereit igyekezett pozíciókhoz juttatni. Itt
azonbankevesebblehetõségevoltarra,hogya
fõkáptalandignitásaitsajáthíveikezébe juttas-
sa, mivel a káptalan vezetõi nagyrészt még
elõdje,SzécsiDénesérseksége idejénnyerték
elméltóságukat,ésnémelyikükVitézérseksé-
gétistúlélte.

TanulóévekBolognában

BonfiniszerintVitézérsekikinevezéseután
kerültkiVáradiPéterabolognaiegyetemre.Az
egyetemitanulmányokmagasköltségeinekkifi-
zetéséhezakanonokijavadalommellettvalószí-
nûlegpatrónusának,Vitéznekatovábbisegítsé-
géreisszükségelehetett.Ugyanisakanonokok
többsége a javadalmakból csak a közelebbi
egyetemeket,BécsetvagyKrakkót látogathat-
ta,ésmegkellettelégednieegy-kétévnyiegye-
temjárással.Mivelabolognaiegyetemhagyo-
mányosanajogiképzésfellegváravolt,Váradi
isjogothallgathatott.

A XV. század második felében a bolognai
egyetemvirágkorátélte.Ahumanistamûveltsé-
gûV.Miklóspápa1450-benszabályozta,meg-
reformáltaazegyetemmûködését.Avárosban
pápai legátusként mûködõ Bessarion bíboros
pedigmegalapoztaahumanistastúdiumokok-
tatását.Abolognaiegyetemartes(mûvészeti)fa-
kultásaisekkorindultfejlõdésnek,olyanneves
humanistákmûködtek azoktatók között,mint
Galeotto Marzio vagy Lodovico Carbone, aki
egyrövidideigaretorikaésapoétikaprofesszo-
ravolt.Magyarszármazásúoktatójaisvoltek-
korazegyetemnekMagyarországiGergelysze-
mélyében,akiazasztronómiatanáravolt.

Váradi körülbelül hat évig tanult Bologná-
ban, pontosan nem tudjuk megmondani,
hogy mikor tért haza Magyarországra. Min-
denbizonnyalmentora1471-es,elbukottösz-
szeesküvése után kellett befejeznie tanulmá-
nyait.GarázdaPéter,Vitézmásikpatronáltja
isekkorjötthaza.

Mátyáskirályismindenbizonnyalfigyelem-
melkísérteaVitézáltalfelkarolt,Itáliábantanu-
lótehetségekpályafutását.ÉppenezértVáradi
Péter,akinektehetségemáregyetemiéveialatt
nyiladoznikezdett,patrónusánakhalálaellené-
rebekerülhetett a király környezetébe.Váradi
elõször 1474-ben tûnt felMátyás udvarában,
méghozzáfiatalkoraellenéreigenfontospozí-
cióban,királyititkárként.
(Folytatjuk)

Szil ágyi Ala dár ös  sze ál lí tá sa

niiskolábankezdhettemegtanulmányait.Ígyfi-
gyelhetett föl Vitéz a tehetséges ifjúra, s õt
AntonioBonfini,ajelestörténetírószerintsaját
unokaöccseivelegyüttneveltette.

Amecénáskörnyezetében

Vitéz János 1465-ben, amikor elnyerte az
esztergomiérsekiszéket,VáradiPétertismagá-
valvitte,ésesztergomikanonokijavadalomhoz
juttatta:„Kiemelkedõtehetségéveléskiválóter-
mészetévelkoragyermekségébenannyirameg-
tetszettVitézJánosakkoriváradipüspöknek–
jegyeztefelBonfini–,hogyasajátnövendékei
közöttneveltettegondosan,ésamikorazesz-
tergomiérsekségreemelkedett,nemérdemte-
lenül kanonokságot adott neki, gondoskodott
arról,hogyazõköltségénBolognábanatisztes
tudományok tanulmányozásával foglalkozzék,
õviszontkegyespártfogót találvaanagyférfi
neveléséheznemlettméltatlan.”

Vitéz nem elõször finanszírozta így pártfo-
goltjai tanulmányait. Nagyváradi körében a
káptalanbelidignitásokatsajáthíveikezébejut-
tatta.Ígyegykülföldiésmagyarhumanistákból
állókörjöttlétre,ennektagjaitakáptalanjava-
dalmainakfelhasználásávaltámogatta.AVitéz-
féle leveleskönyvszerkesztõje, IvanichPál, to-
vábbáalengyelhumanista,SzanockiGergely,
Vitézjóbarátjaszinténkaptakittjavadalmat.A
váradikódexdíszítõés-másolómûhelybentevé-
kenykedõPolánkiBereckpedigakáptalanõr-
kanonokjalett.Amárképzett,megbízhatóem-
bereken kívül Vitéz az unokaöccseit, Janus
PannoniustésifjabbVitézJánostistámogatta.
Ifj.Vitéztanulmányaivégeztévelaváradikápta-
lantagja,majdprépostjalett.Aszûkebbrokon-
ságonésbarátainkívülazonbankörnyezetete-
hetségesfiataljainakpályájátisVitézegyenget-
te:akésõbbikirályititkár,BajoniIstván,továb-
bá Sarlósi János, Kálmáncsehi Domokos,
SánkfalviAntaléskésõbbiellensége,Beckens-
loerJánostanulmányaitisõfinanszírozta.Atá-
mogatásesetükbenisegy-egykáptalanijavada-
lomadományozásátjelentette.

história|
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az elsõ, amely
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„Prózai” folytatás (3.)
benne,haszenismerheti,mia!Sazoroszel-
vette.Akétapaegymásranézett,aztángyor-
san elfordult. Mindenik szégyellte a harcme-
zõnaférfiszembenakönnyet…”

Ta má si Áron Himnuszegyszamárral cí-
mûelbeszélésemár aháborúután játszódik,
deacselekménykibontakozásánakkatalizáto-
rahadifogságbeliemlék.DemeterGáborolasz
fogságból tér haza a falujába, boldogan, alig
várvaamegérkezést.Otthonviszontüresház
fogadja, felesége elhagyta. Egy papírzsákon
jelentettebe,hogy„Nemgyõztelekvárni.Sá-
ri.” Demeter Gábor reakciója spontán:
„Ahogy elolvashatta, éktelentmondott sárga
szájjal.Aztánleejtetteafejét,snézteaföldet.
Majdmegolvastamegint,hogymittudottSá-
ri. Demostmár kacagott felette. Keserûen,
mérgesen,kirúgvaméganevétis.Majdszájá-
hozemelteapapírzsákot,felfújtafeszesre,sa
térdéhez suvasztotta hirtelen, hogy nagyot
csendült a levegõ. Utolsót lõtt a katona.”
Nemsokáraátjönazöregszomszéd,smegtud-
ja tõle,hogya feleségeegyalföldikatonával
akadtössze,akiafalubanõrizteazoroszfog-
lyokat. Az öreg vigasztalgatja Demeter Gá-
bort,hogymajdtalálmásasszonyt,deõ:„–Én
nemsohafehérnépet!–szegezteleGábor.–
Jó, jó, sokat beszél egyszer-egyszer az
ember…–bólogatott a kapu felé azöreg, s
onnétmégvisszamondta:–Énügyeltemahá-
zadra,hé.–Jólügyelt–köszöntemegGábor,
sahogyazöregelmehetett,álltmégimbolygó
értelemmel valameddig.Majdbelékapott egy
útba,svalamintasebesfutásúmotor,úgyjár-
tabéamúltatsannakemlékkertjeit.Templo-
mokat látott. Aztán éneklõ apró gyermeket,
számtalant.Éssok-soktaliánszegényembert,
akikvalahányanegyIstennelésegyszamárral
élték életüket. Látta a sok szamaras embert,
ésnéztesokáigõket.Sakkorvalaholamély-
ségben,aholazembersorsaül,újéletcsírája
pezsdült.Érezte,hogyIstenemárvan.Sfeluj-
jongottegyszerrehelybõl:–Szamaratveszek
sújéletetkezdek!Gyorsanmegindult,kedvvel
fát kerített, tüzet rakott, kenyeret evett, fü-
tyült.Éslefeküdt.Éssokanlefeküdtekahaza
ésazigazságromjain,hogyvirradatraújéletet
nyerjenekvalahogy.”

Tervéttavaszkezdeténvalósítjameg:„Tud-
ta,hogymesszekellmennie,mertekörnyé-

(Folytatásazoktóberilapszámunkból)

Anégyesztendõnáttartógyilkolástlassan
mindkétoldalonkezdtékmegelégelni,ésegy-
regyakrabbanfordultelõazúgynevezett fra-
ternizálás,amásikoldalonállóbanazember-
nek is,nemcsakazellenségnekameglátása.
EnnekegyikszéppéldájaMó ricz Zsig mond
másikháborús elbeszélése, aKisSamuJós-
ka. Akét bajtárs,Kis Samu és Samu Jóska
történeteaszögesdrótontúlalvóorosztólello-
pott kenyérzsák„tartalmáról” szól.Akenyér
mellettugyanisegykisfaragottbölcsõtistalál-
nakazsákban,amitazoroszakislányánakké-
szíthetett.SamuJóskaszinténcsaládos,elha-
tározzahát,hogyvisszavisziabölcsõt.Méga
kenyérbõlistesznekbele,hanagyrészételis
vették.„Amuszkaébrenvolt,ottültafûben,
lecsüggesztetteafejét,márnemtudta,mitör-
téntvele.Csakakkorriadt fel,mikoremberi
arcbukkantfelelõtte.SamuJóskaintettegyet
neki,aztánodanyújtottaféltenyerébenaböl-
csõt.Amuszkacsaknéztevéreres szemmel,
elbámulva.–No,vegyecsakelkend–szólott
barátsággalSamuJóska–,nemdinamit van
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ken szamarat ember nem látott soha. Csak
ahol románok vagy szászok laknak. Oda is
volt három kerek napig. Vasárnap reggel
azonbanegy szépbakszamarat vezetettbéa
faluba. Éppen virágvasárnap volt: az a ho-
zsannásnap,amelyenazelveszettrégiidõben
egy szamárral és a lélek forradalmával bé-
vonultKrisztusazõvárosába,amelyJéruzsá-
lemnekhívatik.Gyermekekésnépbõlvalóna-
gyok özönlének köréje és utána akkor, s
rivalgának üdvöt kiáltva. Demeter Gábort is
körülseregletteafalugyermekhada,sõtfelnõt-
tekisragadánakutána.Deezeknemüdvötki-
áltottak,hanemcsúfolódást.Neméneket,ha-
nem röhögést.Nemhozsannát,hanemepét
ésecetet.Pedigforradalomvoltezis.Egyúj
korszaknak, a megpróbáltatás korszakának
forradalma.Amunka,abizalom,azújrakez-
désforradalma.Amegcsalt,deahalálkapu-
jábólvisszafordultemberforradalma.Sõtfor-
radalmaarokkantfalunak,amelyamélység-
betaszítvaisélniakart.Ésegynépnekafor-
radalma,amelyaháborúkialudttûzhelyénfel-
emelte komor fejét.De az Isten levette eme
néprõl a kezét, talán, mert gyermekestül és
asszonyostul és férfiastul röhögte Demeter
Gábort,azelsõférfiút,akifelkeltaromlásból
éséletetkiáltott.Akibémertehozniaszama-

rat,azigénytelenség,akitartás,amunkapél-
dázóját a büszke faluba, az álmodozó, a ká-
romkodó,acsodavárófaluba.”

A virágvasárnapi párhuzam szájbarágóan
egyszerûmaradtvolna,hamegrekedaprofán
hasonlatpéldázatánál.DeTamásielbeszélésé-
nek éppen az az értéke, hogy a valóságba
gyökerezveazellenkezõjére fordítjaapárhu-
zamot.Mertafalunemcsakelsõnap,deaz-
tánegyrejobbanésjobbanszamárelleneslesz.
DemeterGábor egy volt katonatársapéldául
nyíltanmegmondja:„–Aszékelynemesnép,
hé!Aszamaratnemnézheti,nemhogytartsa!
– Jobb így élni, mint cifrán megdögleni –
mondtaGábor,sazzaltovábbhajtott.”Ajegy-
zõmár egyenesenmegfenyegeti,mondhatni
elõrevetíti a végkifejlet tragikomikus irrealitá-
sát: „–Hát a szamár hol van? – kérdezte a
jegyzõ.–Azotthon,mértkérdezi?–Énazért,
hogy eltakarítsd a faluból! Nem látod, hogy
zúg az egész község miatta? Egyszer
reádmennek,sszamarastulfelaprítanak.–Én
nemfélek,nemvétettemsenkinek–mondta
Gábor.–Addel, vagycsapda fenébe!–Az
nálamjóhelytvan.”

„Ahalálkapujábólvisszafordultembernek”
rákelldöbbennie,hogysokszorazélettelna-
gyobb,nehezebbcsatátkellvívnia,mintami-
lyeneketaharctérenvívott.Dehanemveszi
felaharcot,gyõzelemresincsesélye.Legyen
azakáranagyontávolijövendõbenis.Deme-
terGábormegpróbálja,vállalva,hogyáltalaaz
„ellenevangélium” fõszereplõjévé lépjen elõ.
„Mit tehetett volna? Megsimogatta Gábor a
szamaratésfelült.Ekkorkacagniéslármázni
kezdtekkörülazemberek,smégakétcsend-
õrisvelük.Aszamárpedigmegnézteõket,a
füleithátraésafarkátfelcsapta,kiugrottatö-
megközülésvágtatnikezdettGáborralahá-
tán,mintegyparipa!–Megállj!–kiáltottáka
csendõrök. A gyermekek röhögve szaladni
kezdtek,sigenanagyokismind.–Lõni!–ki-
áltottajegyzõ,deakétcsendõrmárazárkö-
zepénfutott.–Fogjátokmeg!–hajigáltáksû-
rûnaszót,mintakövet.Hanemazemberek
csakkiugrottakakapuba,scsaknéztékavág-
tató szamarat, aminek ahátánmegbújva re-
pült a jövendõ felé DemeterGábor. Azon a
naponalkonyatidején,négyöregszékelybe-
szélgetett az úton. –Aznem is szamár volt,
hanemóriásinyúl–mondtaazegyik.–Deaz
ember, aki rajta ült, az semDemeterGábor
volt,hiszenõmegholtaháborúban.–Hátki
lettvolna?–kérdezteaharmadik.–Azéppen
magaazAntikrisztus.”

Molnár Judit
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Az1600-asévekbenépítettingatlanvissza-
nyerte régi fényét, a tervezõk a kényelmi és
praktikus szempontok figyelembevétele mel-
lettarratörekedtek,hogymegõrizzékakora-
belistílusjegyeket.Jómunkátvégeztekakivi-
telezõk,hiszateljestatarozásutánakorhan-
gulatát is megõrizte az ottományi kúria. Az
egykoriépítõkahelyszíntistalálóanválasztot-
ták,amagaslatnöveliadomboldalonállóépü-
lettekintélyét.Különérdekességahosszúpin-
ceabennelévõkúttal,ahonnanavizetnyer-
tékegykor.Akúriamögötthúzódóparkama-
gafakülönlegességeivelkülönérték.

Azévszázadoksorántöbbjelentõsszemélyi-
ségismegkedvelte–nemvéletlenül–aKomá-
romiCsipkéslakot,melyoázislehetettasíkér-
mellékitájban.AlegendaszerintmagaII.Rá-
kócziFerencismegpihentazottani fákalatt.
FráterLoránd,a„nótáskapitány”gyakoriven-
dég volt a domboldali szõlõsben, ahonnan
messzesírtahegedû.Ezekneka látogatások-
nakamementójakéntSzabóIstvánnyugalma-
zotttanár,ottományihelytörténészemléktáblát
készíttetett,saztadomboldalonhelyeztékel.

A kommunizmus évei alatt az épület több
funkciót is ellátott. Az állagmegõrzésére vi-

szontkevesengondoltak.Amagyarmúlteme
kisszeleténekmegõrzésenemálltérdekében
a román hatalomnak, sõt az évezredes ma-
gyarjelenlétremutatóbármilyenjelazelorzó-
kat zsigerbõl bõszítette.Néhányéve lépésrõl
lépésre a térségben lévõ jelentõsebb ingatla-

Sikeres pályázat,
jótékony adományozó

Komáromi Csipkés György, Debrecen
fõbírája, Bihar vármegye alispánja, ha ma
letekinthetne ottományi kúriájára,
örömmel nyugtázná, hogy
a valószínûsíthetõ megsemmisülésbõl
az utolsó pillanatban mentették ki jussát.
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és jövõnkrõl is
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a hajdani kúriában

Horváth Béla, Szalacs község polgármestere

Pozsárné Kaczkó Zita
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nok közül többet is sikerült megmenteni. A
Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent
FerencAlapítványGálospetribenpereltvissza
kúriátazenyészettõl,ugyancsaknekikköszön-
hetõaszékelyhídiStubenberg-kastélyrendbe-
tétele. Sajnálatos, hogy Asszonyvásárán a
premontreiekfészkemárcsakromjaibanidézi
azegykoronéletteltelimúltat.

Az ottományiKomáromiCsipkés tulajdon
megmenekedése egy román–magyar közös
projektnek köszönhetõ. A magyarországi
GyulavárosábanszékelõKörös-vidékiVízügyi
Igazgatóság romániai partnert keresett egy
uniós pályázathoz. A megyei RMDSZ gyors
reagálása és Szalacs község vezetõségének
hajlandósága valóságközelbe lendítette a kú-
riamentésvízióját.A960ezereurónyipályá-
zati pénz nagyobb hányadát, mintegy 520
ezereurótOttománykaptaakúriarendbeho-
zatalárasbenneahajdaniérmellékilápvilágot
bemutató kiállítás berendezésére. A felújítás
tavalynyárraelkészült,azótaSzûcs György
Áront kineveztékakiállítóházvezetõjévé,sõ
igyekszik„benépesíteni”ateret.

Októberbenapályázatipartnerekképviselõi
újra találkoztakOttományban, ismertették kö-
zös projektjük eredményét, tapasztalatait. Ek-
kormutattákbeaKé ri Gás pár néprajzigyûj-
tõáltalfelajánlottkétszobaberendezést,amely
dédszüleink korából két különbözõ társadalmi
réteg lakhatási viszonyait láttatja. Az esemé-
nyenjelenlévõketelsõkénthor váth Bé la pol-
gármester köszöntötte, majd Sza bó ödön
parlamentiképviselõ,azRMDSZmegyeiügy-
vezetõelnöketörténésziminõségébenegytáj-
ház-szövetség létrehozásának fontosságát tag-
lalta,hiszazeltelt10-12évjóiránybahaladó
értékmentése megteremtette a lehetõséget a
turizmusvérkeringésébevalóbekapcsolódásra.

Agyulaipartnerekegytájvízházatalakítot-
tak ki, amelynek bemutatására Pozsárné
Kacz kó Zi ta,apartnercég titkárságvezetõje
vállalkozott.Azáltalukfelújítottésberendezett
ingatlanaz1800-asévekbeneredetilegfürdõ-
háznaképült,ígymosthelyetkapottbennea
régi fürdési szokások megjelenítése is. A
tájvízházoktatóésinformációsfunkciótisbe-
tölt.Dr.MosonyiEmilvízépítõmérnökhagya-
tékából emlékszobát rendeztek be, emellett
megtekinthetõ az a kisfilm is, amely Bodoki
Károlyról, a Berettyó- ésKörös-völgyi folyó-
szabályozás atyjáról készült. Képzõmûvészeti
alkotásokbólidõszakikiállításokatszerveznek.
Jó munkát végeznek a gyulaiak, hisz a
tájvízházlátogatottságaegyrenõ.

Az ottományi kúriában – jelenlegi státusa
szerint kiállítóházban – több tevékenység is
zajlik.SzûcsGyörgyÁronelmondásaszerinta
tárlatlátogatásokonkívülfilmeketvetítenek,és
ott tartják az agroturisztikai képzést is. Na-
gyon jó kapcsolatot ápolnak a kolozsvári
egyetemmel,amiszinténelõsegítiatérségben
fellelhetõértékekköztudatbavalóbeépülését.

D. Mészáros Elek

Kéri Gáspár

gyûjteményébõl

származnak

a kiállított bútorok

A kiállítóház

vezetõje, Szûcs

György Áron

egykori tanárával,

Bokor István volt

szalacsi

iskolaigazgatóval

Szabó Ödön

történészként

a tájházak

szövetségbe

tömörülésére

biztatott

hagyomány|
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éthétigtartottabizonytalanság,mi-
re Puszi úr megtudta, felvették
portásnakaVörösHajnalrólelne-
vezettvarrodába.Örült,merttud-
ta,amígvisszanemtérhetakite-

lepítésbõl az Aranysárkányba dolgozni, vala-
mibõl el kell tartania az ikreket. Azt viszont
nem sejtette, hogy maga Miklósné született
MayerArankajártközbenazérdekében.

Úgytörtént,hogyPusziúrazostromvég-
napjaibansegítettnekinagydarabhúsokatka-
nyarítaniannakafagyottlónakafarából,me-
lyet a végzete ott ért el a házuk közelében.
Metszõhidegvolt,háború,avárosmerõrom,
Miklóselvtársillegalitásban,hátPusziúrszíve
megesettMayerArankán,amintottnyiszitelte
a lótetemet egy bugylibicskával. „Engedjen
csak, kiskezicsókolom” – szólt,majd határo-
zottmozdulattal félretoltaMayerArankát,és
lecsapott a borotvaéles faragószekercével. A
megboldogult papa ácsmesterként kereste a
kenyerét, amígmegnem vette azAranysár-
kányrólelnevezettkocsmát,deezmásiktörté-
netlesz.Pusziúrmegtanultaapapátólegyen-
letescsapásokkalfaragniaforgácsotageren-
dánülve,ehhezképestsemmiafagyottlóhúst
faragni.Széptakarosdarabokatnyesettleez-
után mindennap Mayer Arankának, míg a
fagytartott,aztánelisfelejtetteazegészet.

Közbenfelszabadultak,katonákjöttek,pol-
gárokmentek,zajlottakahétköznapok,amit
késõbbokosemberekúgyhívtak,hogytörté-
nelem.ÁmMiklósnéMayerArankanem fe-
ledkezettmegjótevõjérõl,ígyamikormegtud-
ta,hogyportástésmindenestkeresnekaVö-
rösHajnalba,magaemeltefelatelefont,hogy
apártirodánbeajánljaprotezsáltját.

Akkoriban Poc(z)kó Eleonóra volt az elsõ
ember a megyénél, aki a felszabadulás után
egészségesnek érezte elhagyni nevébõl az

õsöktõl örökölt úrias z-t a c után. Ugyanis
Poc(z)kóEleonóraelvtársnõnagyapjamégcí-
meres porcelánbilibe pisilt gyermekkorában,
mivelfelmenõiazAlsóésFelsõMezeyPoczkó
családnak a tagjai voltak. Eleonórát, ki igen
korán a lázadás útjára lépett,még a háború
idején,egybalulsikerültlégyottutánletartóz-
tatta a titkosrendõrség.Titkos szerelme, egy
tüdõbetegnyomdászfiúhívta találkáraazalig
tizenhét esztendõs leányzót egy rejtekhelyre,
ahol tiltott röpcédulákat nyomtattak. A pók-
hálóspincébenhamarkibontakozottazidill,a
lánygerjedelmétcsakfokoztaatény,hogytil-
tottdolgotmûvelszerelmévelegyromantikus
helyen, így hanyatt vágtamagát kétszáz ter-
jesztésreváróröpcédulatetején.Abeteljesülés
elmaradt,mertdetektívekütöttekrajtaasze-
relembebódultpáron–ésezttessékszósze-
rint érteni, utánamindkettõjük testtájain kü-
lönbözõméretûésszínûfoltokéktelenkedtek.

Poczkó Eleonóra kemény börtönéveknek
nézettelé,alakjafelmagasztosultazidõksorán
éslegendáváváltminthõsellenállóésantifa-
siszta harcos. Ezért senki nem csodálkozott,
mikor a börtönbõl szabadulva maga Miklós
elvtárs, a helyi ellenállás legendás vezére rá-
zottvelekezet.ÍgylettimmárPockóEleonó-
ra a megyei pártszervezet megbecsült tagja,
kirõlóvodátneveztekeléskultúrházat,bárõ
annakidejéncsakegybûnösliezonravágyott.

Családját és nevét megtagadva hihetetlen
ambícióvalkúszott felfeléa ranglétrán,maga
ismegdöbbenvetapasztalta,mintérezmélysé-
ges elkötelezettséget azÜGY iránt,míg egy
naponazonkaptamagát,hogymegyeipárt-
titkárságigvitte.Ígytörtént,hogyPusziúrsor-
saPockóEleonóraelvtársnõpárnáskacsóiba
került, éshathatósprotekciója lévén,meg is
kaptaazállást.

Puszi úr pácban
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MagaPusziúrerrõlmitsemtudott,munka
és asszony nélkül élte az elhagyott férjek vi-
dám életét, ugyanis felesége a háború után
meglépettegykalapossal.Pusziúrhamarosan
elfoglaltahelyétaVörösHajnalvarrodapor-
tásfülkéjében.Valóságoskisbirodalomvoltez,
olajos deszkáján heverõ, fakó gyapjúpokróc-
cal letakarva,egyszerû,ámstrapabíróíróasz-
talzárhatófiókkal,rajtakékpapírbakötöttki-
lépõkönyvvel,melybePusziúrmindenki-és
belépõszemélyadataitvolthivatvarögzíteni.
Afelszereléselengedhetetlenrészevoltegykis
dobkályhaasarokban,egyvadvirágokkalpin-
gáltvázaazablakbanésegyöregbakelittele-
fon,melynekkurblijaidõnkéntmegmakacsol-
tamagát,saminekegyedülifunkciójaazvolt
Pusziúrszerint,hogyavonalmásikvégénlé-
võelvtársatéjjel-nappalzaklatnilehessenvele.

A kis iroda felszereléséhez tartozott még
egyöreg cirmos,mely nemrég jelentmeg a
környékencsonttá-bõrréfogyva.Pusziúrszí-
vemegesettazállaton,kisszalonnakatonákkal
édesgettemagához,ésGusztávnakkeresztel-
te. A macska vén volt és süket, az idõt az
ágyonszundikálássalütötteagyon,egyébként
meg egerekre vadászott a varrodában, több-
kevesebbsikerrel,mígegynapváratlandolog
történt.

Pusziúrhatkorkezdteaszolgálatot,kiszti-
hand,köszöntnagyotVanocseknénak,akiki-
alvatlanságtólvörösszemekkel,fásultantaka-
rított, majd szertartásosan megfõzte reggeli
kávéjátakisdobkályhán.Többadagotislefõ-
zöttilyenkorPusziúr,üzemibüfémégnemlé-
vén, a lányok szívesen kortyoltákméregerõs
kávéitszerénypénzért.Éppenvégzettakávé-
val,ésakilépõkönyvadataitrendezgette,ami-
kormegcsörrentafeketemonstrum.Jesszus,
mondtaPusziúr,ésaszívéhezkapott.

Délelõttre rendkívüli ellenõrzést ígért a
szenvtelenhang,magaPockóelvtársnõ teszi
tiszteletét amegyétõl.Meglódult a világ.Va-
nocseknésoronkívülfel-ésletörölt,avarró-
nõk pókhálóztak és ablakot tisztítottak, friss
virágkerültPusziúrvázájábais.Szóvallótott-
futott mindenki, egyedül Gusztáv szundikált
szenvtelenülapokrócszürkeségébeolvadva

PockóelvtársnõPobedájapercnyipontos-
sággal érkezett.A fogadóbizottság izgatottan
állt sorfalat, kisztihand, csapta össze sarkait
katonásszéptevésselPusziúr,ésmajdnemke-
zetiscsókolt.Avendégkedvtelvenézegettea
portásfülkét, igazán lakályos, bólintott hideg
tekintettel az elvtársnõ, majd vigyázva elhe-
lyeztepiros retiküljétaheverõn.Akedvence
voltezazújdarab,amerikairokonokcsomag-
jából,kár lennebepiszkolniavarrodában, jó
helyenleszaportásfülkében.

Odabennizgatottmunkásnõkvezettékkörbe
az elvtársnõt, ki megszemlélve a gépeket, az
anyagokat,aszabásmintákat,meghallgatvaaz
észrevételeketazakadozócérnaszállításrólésa
szövetekminõségérõl,fokozotthelytállásrabiz-
tattaadolgozókat,emlékeztetveõketaterme-
lésnövelésénekfontosságára,amitalegutóbbi
pártkongresszuson olyan jelentõségteljesen
hangsúlyozottanépválasztottvezére.Pusziúr
a hátsó sorban álldogálva hallgatta a kinyilat-
koztatást,éscsatlakozottaspontántapsvihar-
bankitörõkhöz,majdhûségesenkísérteadele-
gációt a varroda egyéb helyiségeibe. A kis
ebédlõben Pockó elvtársnõmegtekinthette az
egyikmunkásnõsebtébenfélbehagyottreggeli-
jénekmaradványait,abáltszalonnátfrisspapri-
kával,ésnemmulasztottaelazalkalmatmegvi-
lágítani amunkásosztály kiváltságoshelyzetét,
melyköszönhetõapártbölcselõrelátásának.

Álltak, tapsoltak. A delegáció mindennel
elégedettenkifelétartott.Amûhelyfõnökma-
gában imákat mormolt istennek és összes
szentjeinek,hogygondnélküllezajlottaláto-
gatás,amikorPusziúrnakeszébejutottazelv-
társnõretikülje.

Utólagmársenkinemtudnámegmondani,
kivolt,akibenyitvaaportáslakba,felkiáltott:

–Emberek,nézzékmán,beleszartGusztáv
aretikülbe!

Éseznemisfontos,deabûnösésznélkül
rohantki,mígPockóEleonóraelvtársnõarcá-
nak színe vetélkedett a meggyalázott retikül
színével.

Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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Eölyûs Bar na találkozásaa fényképezés-
selBerettyóújfalubankezdõdöttszüleijóbará-
tainálaVargamûteremben.

–GyakranbekérezkedtemZolibácsilabor-
jábaegykis„szippantásra”,mertavegyszerek
és a sötétkamra gyér fényei, a hívótálban
megjelenõ szellemképek felkeltették érdeklõ-
désemet. Az elsõ film betöltése egy nagyon
régi boksz gépbe véglegesen meghatározta
kapcsolatomatafotózással.Késõbbgimnazis-
taéveimbenBiharkeresztesensokattanultam
a fekete-fehér fotózásról. Földrajztanárunk,
SzarkaGyörgyvezetteafotószakkört,ittmár
precíz irányítás alatt, megfelelõ eszközökkel,
önállóan tudtunk dolgozni. Érettségi után
1972-benavoltNDK-bamentemtanulni, il-
letvedolgozni,azelsõtermészetesenegygyö-
nyörûPraktica-szettmegvásárlásavolt.Ebben

azidõbenadiázásvolta„menõ”,aszínespa-
pírképminõségea ’70-esévekbenmég igen
sápadtvolt.Utánanagyszünet,jöttamunka
ideje, a megélhetésre összpontosítottam, ez
mindenerõmetlekötötte.Tízéveismétfelcsil-
lantaszememegyNikonláttán,ezaszerelem
azóta is tart, sõt fokozódik. Lakásomon, a
konyhában berendeztem immár egy saját la-
bort, azott töltött éjszakák tettekkiegyensú-
lyozottabbá,elfelejtetveavilágdolgait,avál-
lalkozásomnyûgeit.Azanalógfilmeskorszak-
rólpáréveváltottamadigitálisranagylelkiis-
meret-furdalásokközepette.Ezlegalábbolyan
súlyosdöntés,mintegyválásvagyegyújkap-
csolatbalépés.Mástechnikaifelszereltségetés
mástudástisigényeladigitálisfotózás,tágab-
baka lehetõségei, így talánmeg tudtambo-
csátanimagamnakhûtlenségemért.
–Hogykerültalóafényképezõgépfóku-

szába?
–Alóvéletlenülkerültkedvenctémáimkö-

zé,talánakihívásmotivált,mertegyidõsebb
fotós kolléga aztmondta, hogy lovat fotózni
nagyonnehéz.Amásikokamozgáskultúrá-
juk, és sajnos, sok esetben a sorsuk. Sokat
utazom,ígyviszonylaggyakranegymásbabot-
lunk,perszekeresemistudatosanatársaságu-
kat,kémlelemfolyamatosanahatárt…

*
– Hároméves voltam, amikor meghalt

nagyapám–mesélteSó lyom La jos,akiva-
lamikorkereskedõkéntdolgozott.–Nekimég
volt lova,deerrõlméghalványemlékképem
sincs.Nekünknemvolt lovunk,demindig is

Jó sors-e a lósors?
Az Eölyûs Barna képeibõl a nagyrábéi
mûvelõdési házban rendezett, Lósors címû
kiállítás és a szüreti felvonulásra való
készülés miatt többet foglalkoztam ezzel
a nemes jószággal, mint ahogy azt teszem
a csendes hétköznapokon. A mûvésszel
és néhány fogatossal beszélgettem
lovakról, emberi sorsokról. Különbözõ
foglalkozású emberek szemével láttatok én
is emberi és állati sorsokat, mert a kettõ
szorosan összefügg egymással.
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tamamunkát.Nemmondotterresemmit,be-
álltsegíteni,másnappedighozottegykista-
karmányt,hogylegyenmitenniajószágnak,
ha idekerül.A vásárlásraParti Jóskát vittem
magammal, Isten nyugosztalja; a kisujjában
volt a tudománya,mindent tudott, ami a lo-
vakkalkapcsolatos.Perszeafiataloknemtud-
ják, hogy ki is ez az ember valójában,mert
csakaztlátták,hogyittis,ottismegiszikegy
fröccsöt,demiismertükannakelõtteis.Vala-
mikora ’60-asévekbenversenyezni is járt a
Hortobágyra egy kis homokfutóval. Egyik
ilyenalkalomkormeghallotta,hogyamásna-
piversenyenvizesárokislesz.Megijedtegyki-
csit,mertúgygondolta,hogyazõlovaibele
nemmennekavízbe,hacsakaddigkinemta-
lálvalamit.Késõestekimentafogattalapá-
lyára,ésaddigszokattaazállatokat,mígvagy
tízszerkeresztülnemhajtottakezenaszámuk-
ra nem mindennapi akadályon. A másnapi
küzdelmensokhajtónakmeggyûltabajaezzel
azakadállyal,deJóskabátyámlovaiúgymen-
tek,minthacsakkerestékvolnaazolyanárko-
kat,amelyikbenvízvan.Egyszer,azegyikver-
senyen,valaminagyembervoltadíszvendég,
akit BárdosGyörgynek kellett volnamegko-
csikáztatnia,delesántultalova.Azöregbará-
tunk ugrott be helyette, de nem az õ nevét
mondták be, mikor körbementek a pályán,
hanemaneveshajtóét.Késõbbugrattákisve-
le, összesúgtak a hátamögött a faluban, ha
megjelent,hogyittvanamiBárdosunk.Egy
szó,mintszáz,õtvittemmagammaladebre-
ceni állatvásárba, arra kértem, vizsgáljameg
aztalovatalaposan,amelyetkiválasztok.Mi-
kor rámutattam a vásár egyik legértékesebb
jószágára,hitetlenkedvemértvégig.„Kitudod
eztfizetni?”–kérdezte.Nemértettemakér-
dést, de aztánelmondta,hogya komoly ve-
võknélvanegykiskézitáska,amibenapénzt
tartják.Nekempedignemvolt,degondnél-
külkifizettema150ezer forintot.Ahatéves
kancamegisellettnálunk,denéhányhónap
múlvaeladtam220ezerért.LáttamKabánkét
gyönyörûfjordkancacsikót,kérdeztemagaz-
dáját,mibekerül.Mondta,hogy400 000fo-
rint.Látta,hogyelsápadok,mirehozzátette,
nemakettõennyi,hanemdarabja.Na,gon-
doltam,nemlesznekemfjordomsohaazélet-
ben, de volt nekem kisbéri, magyar félvér,
sodrott, váltogattam õket egészen 1999-ig,
mígazexpónösszenemtalálkoztamSzántó
Imrével, akinek haflingije volt. Nagyon tet-
szett,demondta,hogyeznemeladó,deott-
honvanegyjókiállásúlova,ésolyanszépen
leírta,hogyrögtönodaadtamnekiafoglalót,

szerettem volna. Hat-hét éves koromban,
amikormármegvoltatéesz,akertekalattjárt
elaPántyabrigád8-10szekérrel.Lenyûgözõ
látványvolt…Aztánhúszéveseniskacérkod-
tamagondolattal,hogyveszekegylovat,de
egyhavikeresetembekerültvolna.42kétesz-
tendõsen azonban úgy döntöttem, eljött az
ideje, hogymegvalósítsam az álmom. Elõtte
egy héttel hozzáfogtam az elõkészületekhez.
Aházvégébentüsténkedtem,mikormegérke-
zettapám.„Mitcsinálsz?”–kérdezte. „Jász-
lat”–mondomnekiúgy,hogyközbenfolytat-

Eölyûs Barna

és Bogya Pál

alkalmazott

fotográfus

Farmasi Gyula

(jobboldalt)

a bakon a szüreti

felvonuláson 
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hogyénarraigényttartoklátatlanban,ésnem
iscsalódtambenne.Mikorbeteglettem,elad-
tammindent.Azt hittem, sohase lesz lovam
többet,deamikormárfeltudtamemelniabá-
laszalmát,mégismegkerestemagyulaibará-
tomat ismét. Két kancacsikót foglalóztam le
háromnaposan, meg is vettem 400 ezerért.
Szép kiállású lovak voltak, nem is akartam
õketeladni,de13hónapmúlvajötthozzáma
„kukoricakirály” és elvitte õket másfél
millióért…

Farmasi Gyu la harminc éve foglalkozik
lovakkal,édesapjaiskocsisvolt,denemvolt
otthonlovuk.Azállamigazdaságbanõismeg-
szeretteazállatokat,foglalkozottnóniusszalés
gidránnalis.Amikormegszületettalánya,vett
kétfélvérlovat.Azegyikentúladott,deamá-
sikat megtartotta, és a csikaját „benevelte”.
Úgytartja,hamindentelvállal,eltartjamagát
ezahobbi,denemlesznyereségessoha.Na-
gyobb fuvar sincsmár, legfeljebb a szomszé-
dosfalvakba.Szerintejósorukvanalovainak.
„Agazdánakkétszemerajta,hogynemarad-
jonelazitatás,ésnemverniõket,mertazso-

hasemvezet jóra.”Úgyszámolja,egyguriga
rétiszénaelégegylónakegyhónapig,eztna-
ponta kiegészíti egy liter szemes takarmány-
nyal,amelykukoricábólészabbóláll.Szeret-
némégfedeztetniakétkancáját,hogylegyen
még egy-egy csikó, aztán addigmaradnak a
lovak,amígfelnembuknak.Örülneki,hogy
agyermekeiisbolondulnakajószágért.Afia
szakmáját tekintve kereskedõ, mégis lovász-
kéntdolgozik.AVIII.-oslányánakhétszerany-
nyikönyvevanalovakról,mintahelyikönyv-
tárnak. Ilonaszeretia lovakat,ésnagyonel-
szomorította,amikorédesapjaeladtaaBoly-
gót,mertnagyona szívéheznõtt.Lovagolni
nemakar,deszívesenversenyeznekettesfo-
gattal,haeljönazideje.

Mégaföldönvannakaképek,demársor-
rendben, amikor megérkezikVá nyai Gusz -
táv agrármérnök, akit szemmel láthatólag
foglalkoztat akiállítás címe,ésahányszorki-
mondja,hogylósors,újabbésújabbgondola-
tok élednek benne. Meséli, hogy olvasott a
megvakultbányalovakról,amelyekaföldmé-
lyéndolgoztak,ésmeséltolyanüzletemberrõl
is,akialovakvérétértékesítetteagyógyszer-
gyárnak,aztáneszébejutRidegSándorregé-
nye,azIndulabakterház, aholapatássirat-
jaahirtelenmegdöglöttlovát.Perszeapatás
inkább azon siránkozik, hogy kár érte, és
bosszankodik, hogy nincs meg a bicskája,
ezért elõre küldi Bendegúzt a bakterházba,
hogy hozzon kést, és közben így zohorál:
„Ugye,elmégy, testvér!Tudodtestvér,a leg-
drágábbdologalóbõr.Haletudomnyúzni,új
lovatveszekazárán,ésnekedadomanadrág-
szíjamat.(…)Nemhagyhatomittabõrit.Hu-
szonötpengõkáromvan…”

Ko csis Csa ba

|szomszédoló

Ø
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Eölyûs Barna egyik

felvétele

Parti József

egy régi szüreti

felvonuláson
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Agyermek-ésdajkanyelviszavakacsemete-
korkedvességétbizonyítják.Anagyvilágbalépõ
emberkétpapival kecsegtetjük,cumival szoptat-
juk,éstente-tentévelbiztatjuk,amikorhajcsizni
visszük.Játszásközbenbeütötteakezét,amibi-
zony bibis lett. Fájdalmát enyhíti, ha közelébe
kerül a maci. Jókedvre derítjük, ha kukucsot,

hintapalintát játszunk vele,
éscsicsés tárgyakatadunka
kezébe.

SütõAndrásegykori,írás-
belivallomásátérdemeside-
iktatnunk.Kisunokája,Lász-
ló egy szép napon elindult,
hogy birtokába vegye, azaz
megnevezzeazõtkörülvevõ
kisvilágot.Ilyenlágyéskife-
jezõ szavakat alkotott, mint
jatata (kitaláljuk-é,hogyeza
nagytata?),pigada –atömörí-
tettpiros labda,Bélautó pedig

Bélabácsiautója.
Acsaládikörbõlérdemes,sõtja-

vallott kilépnünkanagyvilágba,éske-
ressükfelÓceániaegyikmagányosszigetét.

Arrólgyõzõdünkmeg,hogyakezdetlegesnyel-

vethasználótermészetinépekésamikétévese-
ink beszédében szókettõzéssel találkozunk. A
melanéziai férfiak vallásos táncánakduk-duk a
neve,sadobotjelentõtamtamindiaiszóisha-
sonlóankeletkezett.Ugyanezabeszédlélektani
jelenségzajliklevalamennyigyermeknemzedék
szóalkotásában,éljenbáraglóbustávolitáján.A
mama, papa, baba, dádá nemzetközihasznála-
tú.Ámvidékenkéntéscsaládonként,sõtkisba-
bánkéntegyedimegoldásokrafigyelhetünkföl.

AhalhatatlanságbalépettNémethLászlóíró
leánykáinak sajátos szóalkotásait örökítette
meg.AkisKatókavízhelyettbisztejtettki,míg
Mártikánál bijág volt a virág.Anyelvi jelensé-
gekkelisfoglalkozóapaMártikamegoldásátter-
mészetesnektekinti,hiszennépünkszázadokkal
ezelõttaz„erõs,egészséges” jelentésûValenti-
nusbólBálintot alkotott.

Tapasztalatból tudjuk,hogyagyermeknyelv
tipikusszavaitafelnõttekisbõségesenhasznál-
ják.Ilyenababa, babuci, ágyikó, sõtezeknélis
továbbmentekacsoki, fagyi, büfé, cuki stb.min-
dennapihasználatával.

A gyermeknyelv kincsesbányája kimeríthe-
tetlen,akármagánakazéletkornakazélmény-
birodalma.Afentiekkelcsupánegyszemvilla-
násnyittekintettünkecsodálatosvilágba,de–
reménykedem–sikerültbepillantanunkanyelv
keletkezésénektitkába,mindennapivarázsába.
Gyermekük beszédkészségének kialakításánál
a szülõk elöl állanak. Õk az anyanyelv puha
szavaibólpárnátkészítenekkicsinyükkobakja
alá,sazvalamelyrejtélyesalvatanulásimód-
szerrelsajátítjaelazismereteket,hogykésõbb
más nyelvet vagy nyelveket is könnyûszerrel
magáévátehessen.

Dánielisz End re

A baba beszélni kezd
A nyugállományba helyezett nevelõ
szívesen idézi fel a múltba hullott
gyermekéveket. Egy apró emberpalánta
bukkan elõ, akit a szülei s a körülötte
sürgölõdõk nem kis fáradozással
igyekeztek beöltöztetni õseinktõl reánk
testált anyanyelvünk szépséges köntösébe.

Programajánló novemberre
Szig li ge ti 
Tár su lat
14., pén tek 19 óra, Ár ká dia Báb szín ház, öl -

tö zõ: F.E.–Vallomások – be mu ta tó;

15., szom bat 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Liliom;

16., va sár nap 17 óra, Ár ká dia Báb szín ház,

öl tö zõ: F.E.–Vallomások;

21., pén tek 19 óra, Ár ká dia Báb szín ház,

stú dió te rem: EdithPiafetAgnes;

22., szom bat 17 óra, Ár ká dia Báb szín ház,

öl tö zõ: F.E.–Vallomások;

23., va sár nap 17 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Liliom;

30., va sár nap 17 óra, Ár ká dia Báb szín ház,

öl tö zõ: F.E.–Vallomások.

Ven dég já ték
22., szom bat 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: Abigél – Bán falvy Stú dió.

Nagy vá rad 
Táncegyüt tes
29., szom bat 19 óra, Szig li ge ti Szín  ház ter -

me: Nagyvárosibujdosók.

Lilliput tár su lat
27., csü tör tök 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: DiótörõésEgérkirály – be mu ta tó;

28., pén tek 19 óra, Szig li ge ti Szín ház ter -

me: DiótörõésEgérkirály.



Szervusztok, kis barátaim, ismét itt va-
gyok!
Képzeljétek, annyi rajzot, mesét

kaptam,hogyaztsemtudom,melyi-
ketismutassammegnektek.Em-
lékeztek,még a nyáron kezdtem
elnektekegymesét,ésarrakér-
telekbenneteket,hogy folytassá-
tok.Örömmelfogadtamazélesdi
IV.Eosztályosokrajzait,sköszö-
nömCiavoinéLétaiAndreatanító
néninek, hogy együttes erõvel egy
egész osztály folytatta Panna és
Zsömimeséjét.Anagyváradi16-osisko-
la harmadikosainak tollából is sok érdekes
történet kerekedett ki, az egyiket most olvashatjá-
tok.

NagyonmesszirõlkaptamleveletMészáros
Nórától:õegyidejeFrankfurtbanél.Most
itthon volt a nagymamájánál, és báb-
színházban jártahúgával,Szilviával.
AJégországkirályátlátta,éseztraj-
zolta le nekem. Én meg örömmel
mutatommegmindannyiotoknak.
Látjátok, egyre jobbanerõreka-

pokasoklevéltõl,rajztól,mesétõl,
ezért már meg is jutalmazhatlak
benneteket. Meséskönyvet nyerhet-
tek,haelkülditekaJézuskánakírtle-

veleteket Mákvirágnak. Igazán várom
leveleiteket a már ismert címre:

Biharország (Mákvirágnak), 410068 Oradea,
Piaþa1Decembrienr.12.

Mákvirág

|gyereksarok

Mákvirágjelentkezik Pályázat

Ugye szok ta -
tok le ve let ír ni
a Mi ku lás nak,
Jé zus ká nak?
Most itt a so -
ha vissza nem
té rõ al ka lom:
eze ket a le ve -
le ket küld jé tek
el Mák vi rág -
nak! A leg öt le -
te sebb, leg -
jobb fo gal ma -
zás meg je le -
nik, író ja pe dig
me sés köny vet
nyer. Be kül dé -
si ha tár idõ:
de  cem ber 10.

A róka és a kacsák
Egyszerarókasétaközbenatópartraért.Atóbankacsákúsz-

káltak. Amint a rókameglátta õket,mindjárt kacsapecsenyére
fájta foga.Gondolkozott,hogyan foghatnamegcsakegyet is.
Tudta,hogyakacsáknagyonkíváncsiak,bekiáltotthátnekik:

–Gyertekcsakközelebb,majdszépmesétmondok!
–Halljukmiinnenis–feleltékakácsák–,csakmondjad!
–Demesszevagytokám,nemtudokakkorátkiáltani.Jöjjön

kiközületekegy,annakmajdafülébesúgom,azazutánelmond-
jaatöbbinek.Deokosjöjjönámki,mertaszamárelfelejti!

Akacsákmindkijöttekapartra,mertmindokosnaktartotta
magát,arókaazután,amelyiklegközelebbvolthozzá,megfogta,
atöbbipedigszétrebbent.

Magyar népmese
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Bódi Milán, 9 éves, Nagyvárad

Hideg Ibolya Vivien, 
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anna hazafelé tartott az iskolából,
mikor egy bokorból furcsa vinnyo-
gásthallott.Nemishabozott,meg-
nézte,milehetaz.Hátegyzsemle-
színûkiskutyavolt,akinekvérzetta

balhátsólábacskája.Nemistudottszegényke
menni.Pannadöntött:nemhagyhatjasorsára
akutyust,ezértölbevetteéshazavitte.Mikor
édesanyjameglátta,…

…nagyonbüszke letta lányára,amiért jó-
szívûvolt,ésakutyustazonnalbevittékakö-
zelbenlevõállatkórházba.Azorvossúlyosnak
ítéltea sebesülést,háromnapigápoltaés fi-
gyelemmel kísérte kis betegének állapotát.
EközbenPanna többszörmeglátogattaújba-
rátját,gumilabdátisvittneki,sõtegyzsemle-
színûmasnit is…,dekiderült,hogy fiúkutya,
ígyamasniasajáthajábakerült.Agyógyulás
napjai gyorsan elteltek, Panna egyre jobban
ragaszkodotthozzá,Zsömi is láthatóanmeg-
szerette,mertamintfeltûntakórteremajtajá-
ban, jókedvûen csóválni kezdte a farkát, és
boldoganvakkantottfeléje.

A szülõk látván ezt az új barátságot, úgy
döntöttek,hogybefogadjákZsömit. Így talált
igazicsaládra.Amikoregynapazutcánsétál-

tak,éppazisko-
lamelletti park-
ban, a régi em-
lékek helyén,
egy mosolygós
szemû, idõs né-
niszólítottameg
Pannát. Kide-
rült,hogyZsömi
azõ kutyája, és
már napok óta
keresi, mert a
kis huncut elfu-
tott tõle. Panna
boldoganmesél-
teel,mi történt
a kutyussal, de
hangjában kis
szomorúság ér-
zõdött. „Jó tett
helyébe jót
várj!” – emlé-
keztette a néni,
és nekiajándé-
kozta Zsömit,

hiszen õnála még otthon volt a testvére,
Zsimi. Azután még többször találkoztak, és
együttsétáltattákakutyatesókat.

Az élesdi Constantin ªerban 
El mé le ti Lí ce um IV. E osz tá lya

***
…,megkérdezte,hogykiéakiskutya.Pan-

na elmesélte, hogy egy bokorban találta, és
megsajnálta.„Gondoltam,segíthetnénkrajta”
–mondta.

–Rendben,segítünk,decsakaddigmarad-
hat,amígmegnemkeressükagazdáját,vagy
nemtalálunknekiújgazdit–válaszoltaanyu-
ka.

Pannarögtönrákérdezett,hogyhanemta-
láljákmegagazdáját,lehetne-eõazújgazdi.
Erre az édesanyja elmagyarázta neki, hogy
egykiskutyávalsokidõtkelltölteni,amígmeg-
tanítanak neki mindent, ami a tömbházban
éléshezszükséges,ésPannánakmost inkább
atanulássalkellfoglalkoznia.Pannakissészo-
morúan fogadta édesanyja szavait, de mivel
tudta,hogyalegjobbatakarjaneki,elfogadta
döntését.Ezután jónak látták,hogymegnéz-
zék,mitörténtakutyuslábával.Miutánkitisz-
títottákasebét,bekötözték,ésegydobozból
házikótkészítettekneki,adobozoldaláraPan-
naszínesvirágokat rajzolt.Akiskutyaboldo-
ganfogadtaelújfekhelyét,ésjóízûenivotta
tejbõl,amitidõközbenkapott.

NemsokáramegérkezettPannaédesapjais,
éselmesélte,hogyegyikmunkatársánakakis-
fiamennyireszomorú.Merttegnapaparkban
elfutotttõleakiskutyája,ésazótanemtalálja.
Mégbesemfejeztemondanivalóját,Pannaa
szavábavágott,éselmondta,hogyõtaláltma
egy kiskutyát. Erremindhármanösszenéztek
ésugyanarragondoltak,vajonnemaztaku-
tyát találta-e meg Panna. Gyorsan fogták a
kutyustdobozostul,autóbaültek,éselmentek
a kisfiúhoz.Amikormegérkeztek, a kiskutya
kiugrottadobozból,ésmegsemálltakisfiú
öléig.Pannaisboldogvolt,ésmegbeszélték,
hogyamikorcsakakar,mehetjátszaniakisku-
tyával,akirõlkiderült,hogyZsömianeve.

Könnybelábadtszemmelvettekbúcsútegy-
mástól,merthakissészomorúisvoltPanna,
hogynemtarthattamegZsömit,mégisboldog
volt,hogysegíthetett,ésörömetszerzettvala-
kinek.

Balla Ka ta lin, 9 éves, Nagy vá rad

gyereksarok|

Panna és ZsömiPályázat

Ugye szok ta -
tok le ve let ír ni
a Mi ku lás nak,
Jé zus ká nak?
Most itt a so -
ha vissza nem
té rõ al ka lom:
eze ket a le ve -
le ket küld jé tek
el Mák vi rág -
nak! A leg öt le -
te sebb, leg -
jobb fo gal ma -
zás meg je le -
nik, író ja pe dig
me sés köny vet
nyer. Be kül dé -
si ha tár idõ:
de  cem ber 10.

P
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Így kép zel te el

a me se sze rep lõ it

Bor si Alexandru,

9 éves, Nagy vá rad

Mé szá ros Nó ra raj za (9 éves, Frank furt)



|útravaló

AnagyszalontaiAranyJánosElméletiLíce-
ummatematika–informatika végzõs osztályába
jár a 18 évesCsászár Zsófia. Tanulmányait a
SzegediTudományegyetemjogikaránszeretné
folytatni.HároméveazInfinitytánccsoporttag-
ja,nagyonszerettáncolni,ésbüszkeisacsapa-
tukra, mert számos versenyrõl szép eredmé-
nyekkeltértekhaza.

– Kicsi korom óta nagyon vágytam arra,
hogy ellátogassak Bécsbe. Nagy álmom volt,
hogy egyszer megnézhessem a schönbrunni
kastélyt,ésezazálomvalóravált,mertszületés-
napiajándékkéntkaptamazutatazunokatest-
véremtõl.
–Milyenlátnivalókatnézettmeg?
–MeglátogattamaPratert,avárosházát,ami

nagyongyönyörû,aSzentIstván-székesegyház-
nál(Stephansdom)istettemegysétát,aVáros-
liget(Stadtpark)lenyûgözõkörnyezetébenisel-

töltöttemegykisidõtamadárcsicsergésthallgat-
va és a tavakban úszkáló kacsákat figyelve, a
Dunapartjátsemhagytamki,aholakellemes
naputánmegpihentem,saMariahilferstrassén
istettemegysétát,amitmindenhölgynekaján-
lanitudok.
–Mitetszettalegjobban?
–Utazásom középpontjában a schönbrunni

kastélyállt,ottistöltöttemelalegtöbbidõt.A
kastélyban 42 szobát jártam be, ezek közül a
bálterem tetszett legjobban: gyönyörû képek
vannakafalakon,éshatalmascsillárokvonták
magukra a figyelmet. Sajnálatos módon bent
nemlehetettfotózni,ígynemtudtammegörökí-
tenia lenyûgözõtermet.Akastélyudvaratele
vanszökõkutakkal,nemhiábahívjákakastélyt
„szépkútnak”.Aparkbanelágazóösvényeket
sajnosmárnemvoltalkalmamfelderíteni.
–Milyennekismertemegabécsieket?
–Nagyon kedves és segítõkész emberekkel

találkoztam.Bármilyenproblémával lehethoz-
zájuk fordulni, mindent aprólékosan elmagya-
ráztak.Abécsiférfiaknagyonszeretnekbókol-
nianõknek.

–Tervezi,hogyvisszatérmégoda?
– Remélem, hogy visszatérhetek, mert na-

gyongazdaglátnivalókban,sokszéprégiépület-
tel, valamint Schönbrunn ösvényei is várnak,
amelyeketnemvoltalkalmambejárniazott-tar-
tózkodásomalatt.

Balázs Anita

Bécs, az osztrák ékkõ
Ausztria fõvárosa, egyben az ország
legnagyobb városa is, számos különleges
látnivalóval várja a turistákat. Bécs minden
korosztálynak tartogat élményeket.
A nagyszalontai CSÁSZÁR ZSÓFIÁNAK
régi vágya teljesült, amikor nemrégiben
az osztrák fõvárosba utazhatott.

Ifj. Johann Strauss aranyozott emlékmûve elõtt

a Városligetben

A Stephansdom

Az egykori császári

palota elõtt

A városháza kõcsipkéi 
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Októberelejénjótékonyságivásárravárták
Nagyszalontalakosaitazzalacéllal,hogyafel-
ajánlottmegunt, kinõtt ruhák értékesítésébõl
befolytösszegetahajdúvároskutyamenhelyé-
nekmûködtetésérefordítsák.KertészAntónia
szívvel-lélekkel végzi munkáját, népszerûsítõ
programok szervezésére is gondot fordít,
hogyazutcakutyákbólminélhamarabbörök-
befogadott házi kedvenc válhasson. A jóté-
konyságivásárnaktervezikafolytatását,ezért
akijóállapotbanlévõruhanemû,elektronikai
cikkek vagybármilyenmás tárgy felajánlásá-
valhozzáakar járulniamenhelyfenntartásá-
hoz,keresseKertészAntóniát.

AzSOSDogsAlapítványfolytatjaazebekin-
gyenes ivartalanítását is.Nagyszalontán az el-
múltéveksoránösszesenmintegy1895kutyát
ivartalanítottak, idénszeptemberelsejéig249-
et.Amenhelyrõlfennállásaóta511kutyátfo-
gadtak örökbe, egyeseknek külföldön sikerült
gazdittalálni,sidéneddigszáználtöbbkutyus
találtotthonra.Ahûségesházõrzõtvagynégy-
lábúbarátot,társatkeresõkhétköznapokon10
és 14 óra között kereshetik fel amenhelyet.
Adományokatisszívesenfogadnak.

Kertész Antónia idén immár másodjára
szervezettDogShow-t.Avidám, játékosve-

télkedõreagazdikatkedvenceikkelegyüttvár-
ták,tizenkilenc„páros”jelentkezett.Alegfia-
talabbházi kedvenc,Pici, 3 hónapos volt, a
legidõsebb,Picur,pedig10éves.Aversenyzõ
kutyusok között voltak fajtatiszták és keveré-
kek, vásárolt és a nagyszalontai menhelyrõl
örökbe fogadott állatok. A feladatok között
volt vezényszóra lefektetés, kutya-gazdi biza-
lom próbája,melynek során az kapta a leg-
többpontot,akinekakutyájaaleggyorsabban
felugrottagazdimellkasára.Próbáratettékaz
ebekügyességétbójákközöttiszlalomozással,
illetve bátorságukat, amikor egy „alagúton”
kellettvégigszaladniuk.Apárosokremekültel-
jesítettek, és szórakoztak is együtt, ezért az
összesrésztvevõkapottmeglepetésajándékot
aszervezõktõl.

AzügyességivetélkedõvelegyidõbenAku-
tyaminthõs címmelagyermekeknekrajzver-
senyt ishirdettek,arajzokatpedigdíjaztáka
szervezõk;kifestõkönyvéspóló jártazügyes
rajzolóknak.

Balázs Anita

Vásár és verseny
a kutyamenhelyen

Az SOS Dogs Alapítvány égisze alatt évek
óta mûködik sikeresen a nagyszalontai
kutyamenhely, irányítója KERTÉSZ
ANTÓNIA. Több jótékonysági akciót
és kutyás vetélkedõt is szerveztek, illetve
folytatódik a sterilizálási kampány.

Ügyeskedtek az ebek és a gazdik is

Kétlábúak és négylábúak párosan versengtek

Kertész Antónia

adta át

az okleveleket

Pihenõ

az árnyékban
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A román sportmédia egyik legkeresettebb
szakemberételõszöraPüspökfürdõnmegtar-
tottMIÉRTAkadémián értük el, s faggattuk
fociügyekben,majdazoktóberiEb-selejtezõk
utánkértükértékelésre.
–Hogyanlátjaalabdarúgásésasportje-

lenlegihelyzetét?
–Egyiksemtúlrózsás.Ennekegyikfõokát

énazutánpótlás-nevelésbenfelmerülõproblé-
mákban látom.A sport egészség.Mindig azt
mondtam, és most is hangsúlyozom, adjunk
többpénztasportnak,ígykevesebbetfogunk
költeniazegészségügyre.Atanügynektöbbet
kell tennieazért,hogycsökkentéshelyettnö-
velje a testnevelésórák számát.Minél többen
sportolnak,annálkevesebbenlesznekbetegek.
Mondhatnámúgyis:egyteltsportcsarnokré-
vénüresmaradakórház,deennekafordított-
jaisigaz.Atestnevelõtanárokranagyfelelõs-
ség hárul, hiszen nekik kell megszerettetni a

gyerekekkelasportot,sezmanapságigencsak
nagykihívás,mivela számítógépésaz inter-
net,avirtuálisvilágegyrenagyobbterethódít.
Ilyenkoraszülõknekisfontosszerepjutabban,
hogycsemetéjükahelyesutatválassza,shogy
egészségesnemzetjöhessenlétre.
–Hafociról,azonbelülpedigaválogatot-

takrólbeszélünk,nemkerülhetjükelama-
gyar–román témát.Önmindkét csapatnak
voltaszövetségikapitánya,hogyanlátjaaz
Eb-selejtezõ csoportot és akét csapat egy-
máselleni„csatáját”?

–Jelenlegarománfocielõrébbtart,minta
magyar,ezértarománválogatottesélyesebba
magyarnál a gyõzelem megszerzésére és az
Európa-bajnoki szereplésre. Élmény volt szá-
momra a két válogatott kispadján ülni, a ro-
máncsapattalvilág-ésEurópa-bajnokságonis
résztvettem,amagyarországimunkámnehe-
zebbvolt,devégeredménybensikeresidõszak-
kénttekintekrá,annálisinkább,mertakkori-
banPuskásFerencceldolgozhattamegyütt.
– Melyik nemzetnek van nagyobb pers-

pektívájaafejlõdésben?
– Mindenhol vannak tehetséges gyerekek,

akikkel foglalkozni kell. Az edzõnek viszont
nemcsakfelkészíteniekellacsapatot,hanemta-
nítaniais,ésegyúttalapánakiskelllennieakis-
gyermekek számára.Ugyanakkorazt se feled-
jük:afutballolyan,mintaszínház,anézõknél-
külnincs játék.Valljukbe, jelenleg semama-
gyar,sempedigarománbajnokságnembõvel-
kediknézõkben,ezpedigsokatelmond.Mind-
két nemzetneknagyobbgondot kell fordítania
azutánpótlás-nevelésre.Vegyükcsakanémetek
ideivb-aranyérmét.Kevesen tudják,deezegy
tízévvelezelõttelkezdettstratégiagyümölcse.
–SimaromángyõzelmetjósoltazEb-se-

lejtezõre,eznemjöttbe…
–Arománválogatottelszalasztottaagyõzel-

met,úgymondanám,elszórtkétpontothazai
pályán.Azelsõfélidõbenegyértelmûvoltaha-
zaiakfölénye,báravezetõgóltcsakaszünet
elõttsikerültmegszerezni.Azelsõfélidõbena
magyarokteljesenbeszorultak,arománoktöb-
betbirtokoltákalabdát,bárajátékritmusaki-
csitlassúvolt.Aztánatérfélcsereutánmintha
arománokmegelégedtekvolnaasoványegy-

|sport

JENEI IMRE mesteredzõvel mindig öröm
beszélgetni, s akkor is van frappáns
válasza a kérdésekre, ha éppen nem a foci
kerül szóba. A Bukaresti Steauával
1986-ban Bajnokcsapatok Európa Kupáját
nyert szakembert a román–magyar Európa-
bajnoki selejtezõ kapcsán faggattuk.

Az egykori

kétszeres

szövetségi kapitány

a székelyudvarhelyi

származású

szakember, László

Csaba és a váradi

sportújságíró,

Boros Péter

társaságában 

„Európában mindenki
megtanult focizni”
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góloselõnnyel,amagyarokpedigmegérezték,
hogyvankeresnivalójukameccsen.
– Két ellentétes félidõt láthattunk. Mi

történtaszünetutánakétcsapattal?
–Amásodikfélidõbenamagyarokelkezd-

tek focizni, a románok viszontmintha elége-
detteklettekvolnaaz1–0-val.Ezutóbbirend-
re megbosszulja magát. A magyaroknak két
helyzetükvolt,sezelégnekbizonyultapont-
szerzéshez.Viccesenaztmondhatnám,Dárdai
Pálaszünetbenannyitmondottacsapatnak,

hogy úgy futballozzanak,mint a románok az
elsõfélidõben,ajátékosokpedigúgyistettek.
–AnyárivilágbajnokságotésazEb-selej-

tezõketlátva,vannakmégigazánfavoritok
amailabdarúgásban?

– Az erõviszonyok igencsak kiegyenlítõd-
tek. Európábanmármindenkimegtanult fo-
cizni,ésagyengébbcsapatokisképesekbir-
tokolnialabdát.Errepélda,hogyabukaresti
meccs második félidejében kétségtelenül át-
vetteazirányítástamagyaregyüttes,desorol-
hatnámaz izlandiak,awalesiek,a szlovákok
vagy az északírek eddigi szereplését – ezek
igencsakmegleptékafutballkedvelõket.
–Mitváramagyar–románmeccstõl?
–Abukaresti találkozó elõtt arra kértema

szurkolókat,hogyhagyjákapályánlévõketér-
vényesülni, s ne a rendbontásokról maradjon
emlékezetes ameccs.Örülök, hogynem volt
komolyabb szurkolói rendbontás, s azt szeret-
ném,haavisszavágónisajátékmaradnaazel-
sõdleges.Ezegyfocimeccs,nempedigháború.
–Önkinekszurkolmajdavisszavágón?
– Romániai magyarnak vallom magam,

büszke vagyokerre, de természetes, hogyaz
egymásellenitalálkozókonarománcsapatnak
szurkolok.

Hajdu Attila

sport|

A püspökfürdõi

rendezvény

szünetében

Jenei Imre

mesteredzõ

a MIÉRT

Akadémián
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–SzokatlanegykönyvcímébenaII.Mire
utal?

–Természetesenarra,hogyazÚjszavakI.
folytatása,ésbízomabban,hogymegfogje-
lenniaIII.,IV.részis.Úgygondolom,hogyúj-
szó-alkoholista vagyok,egyszerûenmértékte-
len módon iszom a szavakat, azaz gyûjtöm,
sõt ismerõseimis,hanemisaszületésnapo-
mon, ezzel ajándékoznakmeg, és szerintem
ezek gyûjtése számomra élethosszig tartó
program.Akötetalcímemégközelebbvisza
tartalomhoz:Nyelvünk 800 új szava értel-
mezésekkeléspéldamondatokkal.
– Önnek melyik a három legkedvesebb

szavaaszótárból?
–Nehézkérdés,hiszenmindenújszónaka

fellelésepillanatábannagyonörültem.Talána
bringamoped jelentéssûrítõ összetétel a ked-
venc, amely az elektromos kerékpár egysza-
vasmegfelelõje, és jómagamalkottam.Ked-
velem a buliliba szót is,mert nagyon találó,
hangzásávalközelítahangutánzóéshangulat-
festõszavakhoz,determészetesennemaz.Ez
azagyonfestett,elsõsorbanbuliba járó,buta,
érzéketlen lányt jelenti. Harmadsorban nem
szó,hanemszószerkezetakedvencem,ésez
azelektronikuslábnyom. Azokatajeleketért-
jük ezen, amelyek a digitális világban a fel-
használó online jelenléte után maradnak, és
amelyekbõlkövetkeztetni leheta tevékenysé-
gére.
–AzÚjszavakII.szótárban vanegy„utó-

tagszerintiszómutató”. Ebbõlláthatjaazér-
deklõdõ,hogyazújakközöttsokazössze-
tettszó.Miennekazoka?

–MígaKazinczynevével fémjelzettnyelv-
újítás korában a szóképzés volt a legjelentõ-
sebb szóalkotási mód, addig napjainkban a
szóösszetétel.Valószínûnektartom,hogyaje-
lentéssûrítõösszetételekazértolyannagyszá-
múak,mertegyreösszetettebbésfejlõdõvilá-
gunkban egyre bonyolultabb információt kell
továbbadniésrögzíteni.
–Hogylehetmégújszavakatalkotni?

– Mint már említettem, szóképzéssel (pl.:
emeltezik,promózás);jelentõs,ésnémipara-
doxonnalélvearitkábbszóalkotásimódokkö-
zülegyregyakoribbazelvonás (pl.:hiánypó-
tol)ésaszóösszerántás(pl.:arckini);létrejön-
nekszavakrövidüléssel is (pl.:ballib,sitcom).
Szókincsbõvülésimódmég a jelentésbõvülés
(pl.:eltol, láma),a tükörfordítás (pl.:botlató-
kõ, újraírható), a szószerkezet mint lexikai
egység (pl.: adatvédelmi biztos, dombornyo-
mottbankkártya).
–Mikorésmiértkezdettelfoglalkoznia

neologizmusokkal,vagyisazújszavakkal?
–Egyrésztvolttanszékvezetõm,MezõAnd-

rásajánlottaeztatémát,amikorakisdoktori-
matkezdtemel írni.Ezértamainapighálás
vagyokneki.Másrésztegyszerûenvonzódom
azúj szavakhoz.Megtalálomõket, rámtalál-
nak, ilyen szempontból, ahogy Balázs Géza
kollégám, barátom mondja, mindig bekap-
csoltüzemmódbanvagyok.Vanmellettemtoll
és ceruza, így felírom; az újságot szó szerint
lyukasra olvasom, mert kiszakítom belõle a
neologizmust tartalmazócikket;éshabicikli-
velközlekedem,akkorsincsgond,mertate-
lefonom hangrögzítõjére rámondom.Új sza-
vakkalmégnemálmodtam…

|kultúra

Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg
a magyarországi Tinta Könyvkiadónál
az Új szavakII. címû kötet. A szerzõvel,
MINYA KÁROLLYAL Cserháthalápy Ferenc
beszélgetett.

Minya Kár oly

a könyv hé ten
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–Miértkerülnekbeújszavakanyelvbe?
–Aszókincsmindigalkalmazkodikaválto-

zásokhoz, rugalmas, ez a legváltozékonyabb
nyelviréteg.Ezafolyamatugyanakkormindig
kétirányú.Aszavakkikopnak,mertszükségte-
lenné válnak,mivel eltûnnek azok a tárgyak
vagyfogalmak,amelyeketjelölnek(ezekazar-
chaizmusok),éstermészetesenújak(neologiz-
musok)keletkeznek,hiszenavilágváltozik,a
technika,a tudomány fejlõdik.Minél intenzí-
vebbek a nyelvközösséget érõ új (gazdasági,
politikai,mûvelõdési)hatások,annálnagyob-
bakanyelviváltozásokis.
–Lehet-e védekeznia sokúj idegen szó

ellen?
–Azaranyközéputatkellkeresni,mivelso-

hanemvoltolyankorszakvagynyelv,amely
hermetikusanelzárta volnamagát akülvilág-
tól,azaznevettvolnaátmásnyelvekbõlsza-
vakat.Alegfontosabb,hogymilyenközegben,
kiknekakörébenalkalmazzukazidegenkife-
jezéseket.Aszakmabeliekkörébeninkábbel-
fogadható. Viszont minél heterogénebb egy
hallgatóközönség,annálinkábbcélszerûkerül-
niazidegenszavakat.Ezmárnemisnyelvé-
szeti kérdés, hanem tükrözheti az elõadó,
megnyilatkozójellemét,figyelmességét.
–Ittvanpéldáulapendriveszó.Eztmi-

értnemmagyarosítottákanyelvészek?
–Dehogynem!Magyarosítottákõkis,ésaz

átlag nyelvhasználók is. Meg lehet nézni a
szomagyarito.hu honlapon, a leggazdagabb
választékkal találkozhatunk.Azmármáskér-
dés,hogyegymagyarításvajonmiértnemter-
jedel.Miértnemfogadtaelaközízlés?Erre
nemtudokválaszolni.
–Haígyfolytatódik,lehet,hogyszáz-két-

százévmúlvamáramagyarnyelvisangol
lesz.Önnemtartettõl?

–Taláneztúlzottpesszimizmus.Igaz,jósla-
tokbasemkívánokbocsátkozni,hogymilyen

leszamagyarnyelvszáz-kétszázévmúlva.Bí-
zom abban, hogy (minden politikai felhang
nélkül)divatleszanemzetimindenben,ígya
nyelvbenis.Nagyonsokmúlikajövõgenerá-
cióján,szûkebbentanárain,magyartanárain,a
nyelvészeken. Melyik álláspontot részesítik
elõnyben, melyik mentalitást képviselik? Az
elõbbemlítettnemzetit,vagyavilágpolgárit,a
világnyelvit, ami napjainkban valóban az an-
gol.
–ÖnaNyíregyháziFõiskolánnyelvésze-

tettanít.MikazÖntapasztalataiafõiskolá-
ra kerülõ diákok nyelvtani, nyelvészeti is-
mereteirõl?

–Nemlehetáltalánosítani.Vannaknagyon
jódiákok,akikérdeklõdõkéstanulniakarnak.
Ésmintmindig,vannak,akikcsakvégigülikaz
órát,ésmindentcsakletudniakarnak.Nemis
értik,hogymiazalelkesedésegyügyértvagy
egy ismeretért,újdonságért.Valóbanmegha-
tározó a középiskolai tanár. Van, amelyik
nyûgnek tartjaanyelvtant,ésazzala felkiál-
tással,hogyelvagyunkmaradvairodalomból,
csakazérettségielõtttartegy„gyorstalpalót”.
Azazcsakakkorveszikátgyorsanaszóbelité-
teleket.Ugyanakkorismerekolyanközépisko-
laitanárt,akikétnyelvtanórát istartegyhé-
ten.
–Azt érezzük,hogy fontos a világ- és a

magyarirodalomismerete.Nodemiértfon-
tos,hogylegyenalaposésszéleskörûnyelv-
tani,nyelvészetiismeretünk?

–Nemaza fõok,amitSylvesterJánosa
Grammatica Hungarolatinájában már
1539-ben megfogalmazott: az idegen nyelv
tanulásánakazalapjaamagyarnyelvtanala-
posismerete.Deezisfontos.Aleírónyelvta-
ni ismeretekmellett szükség vanminél több
fogalmazásiésszövegértésigyakorlatra,nyel-
vi illemtanra és beszédmûvelésre, amelyek
többek között a korlátozott nyelvi kódmeg-
szüntetését, a sekélyes aktív szókincs bõvíté-
sét,aszegényesésnemhatékonykommuni-
kációmiattnyelvihátrányoshelyzetbenlévõk
felzárkóztatásátcélozzák.Ezegyúttalanyelvi
esélyegyenlõség megteremtését is jelenti. A
gyerekeknekmeg kell tanítani azt, hogymi-
kor,hol,hogyanillikbeszélni,vagyistudatosí-
tani kell bennük a nyelvi változatok egymás
mellettélésétéshasználatát.Akijólforgatjaa
szót,sikeresebbazállásinterjúnésáltalábanaz
életben.Nembeszélhetünk itt semfölöslege-
senmegtanulandóismeretekrõl,mintahogya
logaritmusszámítást sem tekintjük annak a
matematikában annak ellenére, hogy amin-
dennapigyakorlatiéletbenaligvanrászükség.
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|fûben-fában

joké. Júniustól augusztusig virágzik. Egyéves
növény,deakihullómagjaiáttelelnek,tavasz-
szalkihajtanak,ezértszaporítaninemkell.

Évszázadokótaamájtisztításegyikleghatá-
sosabbgyógynövényekénttartjákszámon,ha-
tásaorvosilagiselismertésbizonyított.Ame-
diterrán térségbõl származik, de világszerte
termesztett növény. Gyógyászati célokra a
terméséthasznosítják,melynagymennyiségû
olajat és fehérjét tartalmaz,májvédõ hatását
az összefoglaló néven szilimarinnak nevezett
vegyületeinekköszönheti.Ezerõsítiamájmé-
regtelenítõmûködését,elõsegítiamájbetegsé-
gek,példáulhepatitisésmájzsugorgyógyulá-
sát,ellensúlyozzaagyógyszerekésazalkohol
rombolóhatását.Amájelégtelenséghezveze-
tõgombamérgezésekeseténinjekcióformájá-
banéletmentõlehet;segítiamájsejtekterme-
lõdését. Alkalmazható epekõ kialakulásának
megelõzéséreéskezelésére.Akutatókfeltéte-
lezik,hogyvédazibolyántúlisugarakokozta
bõrrákkialakulásaellenis.

Amáriatövis felhasználhatóalkoholbanki-
áztatott kivonat (tinktúra) formájában, amely
nagyon erõs, ezért csak cseppekben adagol-
ják.Teaforrázatahatásosenyheemésztésiés
epemûködési zavarokban. Bár mellékhatása
nincs, terhességés szoptatás idején, továbbá
epeúti elzáródás esetén nem javallott. Tisztí-
tás,méregtelenítéscéljábóléventeegyhóna-
poskúrátajánlanak.

Gyógy nö vény-ábé cé

A jövõ hónapban a martilapuval és a medve hagy -

má val ismerkedhetnek meg olvasóink.

Máriatövis

Majoránna 

98. Majoránna 
(Origanummajorana)

Az árvacsalánfélék családjába tartozó nö-
vényfaj, névváltozatai:majorána,majoranna,
pecsenyevirág. Román neve maghiran. Ere-
detihazájaaFöldközi-tengerkörnyéke,dema
már nagyüzemimódon és kiskertekben egy-
aránttermesztik.

Anövényszárított,morzsoltleveleésvirág-
zataa fûszer.Levesek, fõzelékek, sültekköz-
kedvelt ízesítõje amagyar konyhában. A jól
kezelt majoránna szürkészöld, egyenletesen
morzsolt,erõsenaromás,kellemesillatú,kissé
hûtõ,kesernyésízû.Illóolajat,keserûanyagot,
csersavattartalmaz.

Étvágygerjesztõ, szélhajtó, gyomorerõsítõ,
nyugtatóhatásúfûszer,ezértgyógyteákelen-
gedhetetlenalkotórésze.Teájátfejfájás,köhö-
gés, légzési zavarok enyhítésére használják,
olajával a reumás testrészeket dörzsölik be.
Magas vérnyomás eseténhasználata körülte-
kintéstkíván.Veszélyeztetettterheseknekne-
mivágyukcsillapításáraajánlják.

99. Máriatövis (Silybum
marianum)

A máriatövis, népies nevén õszbogáncs
vagyszamárkóróazõszirózsafélékcsaládjába
tartozónövényfaj.Románnevearmurariu.

A vaskos, egy-másfél méter magas, lágy-
szárú növény világoszöld leveleinek fehér az
erezete,virágabíborszínû,mintabogáncsfa-
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Waldorf sa lá ta

hoz zá va lók: 50dkgalma,30dkgzeller,5
dkgdióbél,1/2citrom,2dljoghurt,1evõkanál
majonéz,zellerlevél,köménymag,õröltbors.

El ké szí tés: Amegtisztítottalmátészellertvé-
konycsíkokragyaluljuk,összekeverjük,ésmeg-
hintjük néhány csepp citromlével. A joghurtba
belekeverjükamajonézt,hozzáadjukazapróra
vágott diót, fûszerezzük a köménymaggal és a

borssal, s ezt az
öntetet hozzáad-
jukazöldséghez.
Alapos keverés
után egy órára
hûvös helyen
hagyjuk,hogyaz
ízek összeérje-
nek,majdapróra
vágottzellerlevél-
lelmegszórvatá-
laljuk.

di ós puly ka mell

hoz zá va lók: 1kgpulykamell2centiscsí-
kokra vágva, kb.30dkgdurvára vágott dió,
sûrûpalacsintatésztacukornélkül,só,asütés-
hezolaj.

El ké szí tés: Apulykamelletszálairamerõ-
legesencsíkokravágjuk,picitbesózzuk.Adi-
ót durvára vágjuk (gyorsabb, ha erõs nejlon-
zacskóba tesszük a dióbelet, és klopfolóval

összetörjük). A
bundához a pa-
lacsintatésztát a
szokásosnál sû-
rûbbrekeverjük,
cukor nélkül. A
pulykacsíkokat
belemártjuk a
tésztába, majd

ínyenceknek|

belehengergetjük a dióba. Forró olajban
aranysárgára sütjük. Vigyázat, ne süssük túl,
mertadiókeserûlesz!

di ós varázssüti

hoz zá va lók: a gyúrt tésztához: 15 dkg
margarin,15dkgporcukor,3tojássárgája,30
dkgliszt,kevéstej,félcsomagsütõpor;apiskó-
tához:2tojás,20dkgporcukor,1dlolaj,2dl
tej,20dkgliszt,2evõkanálkakaópor,1/2cso-
magsütõpor;atöltelékhez:20dkgdaráltdió,
ízlés szerint cukor, baracklekvár; amázhoz:1
csomag fõzés nélküli vaníliás pudingpor, 18
dkgmargarin,18dkgporcukor,2evõkanáltej.

El ké szí tés: Atésztahozzávalóitösszegyúr-
juk,ésnégyfeléosztjuk,külön-különtepsinagy-
ságúra nyújtjuk. Mindegyiket megkenjük ba-
racklekvárral, megszórjuk cukros dióval, majd
feltekerjük,mintabejglit,ésegymásmellétep-
siberakjuk.Apiskótatésztáhozatojásokatacu-
korraljólkikeverjük,majdhozzákavarjukatöb-
bihozzávalót,ésa rudakraöntjük.Elõmelegí-
tettsütõbenmegsütjük.Abevonathozgõzfelett
amargarintacukorralésatejjeljósûrûrekike-
verjük, aztánhozzákeverjüka vaníliáspuding-
port,ésmégtovábbkeverjük,amígteljesensû-
rûnemlesz.Akihûlttésztárakenjük.
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Diós ételek
Már mindenütt leverték a diót, az idei
termés jónak mondható. Mi sem finomabb,
mint a dióval készült saláta, sütemény,
netán diós bundában rántott hús. Próbálják
ki bizalommal diós receptjeinket!



VíZ SZIN TES: 13. Szemléltetõ rajz. 14.
Lassútûzönzsírbansüt.15. Zúzó.16. Koron-
gozók díszítésre használt eszköze.18. Gépek
forgórésze.20. …-hegy,aDéli-Bakonylegma-
gasabbcsúcsa(599m).21. Anikkelésafluor

vegyjele.22. Románpolitikus,államfõ (Petru,
1884–1958).24. Az ilyen hal nemhal.26.
Sakkfigurák! 27. Mérõmûszer. 28. Czuczor
Gergelyegyikíróiálneve.29. Ugyancsak.30.
Magyarénekes(Rudi).32. Tolózár–névelõvel.
34. Kakaóbabban van! 26. Délkelet-ázsiai
NemzetekSzövetsége–angolröv.37. Mértani
eszköz.38. TündekísérõjeVörösmartydrámá-
jában.40. Acinkvegyjele.41. Táblánjátszott
japán társasjáték.43. A tetejére jegyez.44.
HalálosvírusAfrikában(ék.f.).46. Történelmi
korszakot. 48. Thaiföld, Kambodzsa és Ma-
gyarországgépkocsijele.49. Férfihangjelzõje.
51. FüvessíkságDél-Amerikában.53. Párná-
banvan!54. A„csendes”folyó.56. Amagya-
rokegyikvezére(Anonymusszerint).57. Ház-
õrzõ.58. A…–aPinkFloydegyüttesalbuma.
59. Színészvidékifellépése.61. Világközepe!
62. Rosszminõségûszõlõfajta.64. Mûsorszó-
róberendezés.66. Nyílvesszõktokja.68. Öltö-
zéketkészít.70. Háztartási tisztítóeszköz.72.
Elõ-ázsiai,észak-afrikainyelvcsalád.

FüG Gõ LE GES: 1. Bibliai személy,Ádám
ésÉvafia.2. Öblös,nyelesivóedény.3. Csa-
var.4. ZavarosOka!5. AzUSAhírügynöksé-
ge.6. Római írnok, agyorsírás feltalálója.7.
Irodalmimûfaj.8. Donizettioperája.9. Elõtag,
afüllelvalókapcsolatrautal.10. Keresztül.11.
Hirtelentaszítja.12. Akénésarádiumvegyje-
le.17. Egerrégilatinneve.19. Kertizöldség.
23. Fajta.25. Idomít.27. Franciaarany.28.
Õ–Berlinben.29. Szomjátoltja.30. …Mar-
cell (1868–1944) – JakabDezsõ építésztársa.
31. Görögfilozófus,azeleaiiskolaképviselõje
(ék.h.).32. Európainép.33. Aszerelmikölté-
szetmúzsája azókori görögmitológiában (ék.
f.). 35. … Berg – osztrák zeneszerzõ
(1885–1935).39. …Valli–olaszfilmszínésznõ
(1921–2006).42. Tartós,agyapjúrahasonlító
mûszál. 45. Gyûrû alakú korallzátony. 47.
Okít.50. …,-en,-ön.52. Aneodímiumvegy-
jele.55. Laposfenekûcsónak.57. Alsófokúis-
kola.58. TanyaszerûbirtokAmerikában.59.
Szülõföld.60. Kossuth-díjas (2014) debreceni
színész.61. Bûvöl.63. OAN.65. Napszak.
67. …,esõ,…–gyermekmondóka.69. Sír
(nép.).71. Azonosmagánhangzók.

Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Az ifjú gróf elõbb katonatiszt, majd politikus
lett. Többször járt Angliában, ahol
a gazdasági és politikai életet tanulmányozta.
Támogatta a Magyar Tudományos Akadémia
létrehozását, és tagja is lett. Egyik gondolatát
idézzük: „Sokban csalatkozik az, …” –
folytatása a rejtvényben a vízszintes 1.
és a függõleges 26. alatt.

Ok tó be ri szá munk ban kö zölt rejt vé nyünk (Ta má si Áron mon dot ta) he -

lyes meg fej té se: „Az igaz ság ta lan íté let egy szer vis  sza száll ar ra, aki cse -

lek szi.” Könyv ju tal mat nyert: Ágoston Gábor (Nagyszalonta) és Tóth

Erzsébet (Nagyvárad).
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Széchenyi István
gondolata

A he lyes meg fej tést

szer kesz tõ sé günk be el -

jut ta tók kö zött könyv ju -

tal mat sor so lunk ki. Be -

kül dé si ha tár idõ: no -

vem ber 30. Pos ta cím:

Bi har ors zág, 410068 –

Oradea, Piaþa 1 De -

cembrie nr. 12.; e-mail:

biharmegye@gmail.com.
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1755. no vem ber 2-án
született Marie antoinette

MáriaTeréziacsászárnéleányaBécsbenlát-
tameganapvilágot.XVI.Lajos feleségeként
Franciaországkirálynéjalett,sbefolyásávalel-
érte,hogyazudvarnálazõakarataérvényesül-
jön.Kevesettudottanépéletérõl,mindigtávol
tartották tõle. 1789. október5-énVersailles-
bólanépXVI.LajossalegyüttaforradalmiPá-
rizsba vitte.Három évmúlva az újonnan vá-
lasztottNemzetiKonventLajostmegfosztotta

trónjától, és szeptember
22-énkikiáltottaazI.Fran-
cia Köztársaságot. Lajost
perbe fogták,halálos ítéle-
tetmondtakkirá,és1793.
január 21-én kivégezték.
Október 16-án Marie An-
toinette is a guillotine alá
hajtottafejét.

1940. no vem ber 5-én
Franklin delano roose vel tet
har mad szor ra vá lasz tot ták
az USa el nö ké vé

AzEgyesültÁllamok32.elnöke12évenát
kormányzott,õvoltazelsõésegyetlenelnök,
aki négyszer jelöltette magát a tisztségre,
1944-bennegyedszerisújraválasztották,halá-
láig, 1945. április 12-ig volt hivatalban.
1928-bankerültanyilvánosságeléNewYork
államdemokratakormányzójaként.1932-ben
választották elõször elnökké. 1933-banNew
Deal (Új irány)programjávalúrrá lettavilág-
gazdasági válságon: jelentõs állami hiteleket
folyósított,intézkedésekethozottamunkanél-
küliségcsökkentésére,államivállalatokatléte-
sített, elektrifikálási programot hirdetett, en-
gedte a szakszervezeteknek a szabad tevé-
kenységet,bevezetteazaranykiviteltilalmát.

1626. no vem ber 18-án
felszen tel ték
a Szent Péter-ba zi li kát

Arómaiépületabarokképítészetelõfutára
éscsúcsa,Péterapostolsírtemplomaésavilág
legnagyobb keresztény temploma. 1506-ban

Bramante kezdte el építeni, a munkálatokat
1547és1564közöttMichelangelofolytatta.A
kupolabefedésévelazelsõrésztGiacomoDella
Portafejeztebe,majd1612-benafõhajótésaz
elõcsarnokotCarloMadernoépítettefel.

1902. no vem ber 24-én
született Latabár Kál mán

AKossuth-díjasszínész-komikusKecskemé-
ten született színészcsaládban. 1922-ben a
Várszínházbantáncoskomikuskéntlépettelõ-
szörközönségelé.KezdetbenaFõvárosiOpe-
rettszínházhoz szerzõdött, majd 1927–1933
között öccsével, Árpáddal zenés artistaszá-
mokkalturnézottkülföldön.Elsõfilmje1937-
ben készült el. 1945-tõl haláláig a Fõvárosi
Operettszínházban játszott. Munkásságát
1950-benKossuth-díjjalismertékel,ugyanab-
banazévbenérdemes,1953-bankiválómû-
vész lett. Cukorbetegségben szenvedett, az
eredményes kezelést nehezítette a színészi
mesterséggel járó stressz és a rendszertelen
életmód.1970.január11-énhunytel.

Novemberi jeles napok

Latabár Kál mán

Marie Antoinette

Franklin Delano

Roose vel t
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A nagy vá ra di Ga ra sos hi dat 1910 de cem be ré ben ad ták át a gya lo go sok nak. Mint a ne ve is el árul ja, ere de ti leg fi zet ni kel -
lett – ta lán egy ga rast – az át ke lé sért. A gya lo gos híd vám men tes sé gét 1911 no vem be ré ben mond ták ki. Utá na min den ki
in gyen hasz nál hat ta az 1970-es évek ele jé ig, ami kor le bon tot ták (Fo to: Fortepan, Kibédi Gá bor, 1968)

Így né zett ki a nagykágyai Pongrácz-kastély fény ko rá ban, va la mi kor a XX. szá zad el sõ év ti zed ében


